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INNHOLD

Det har et par uker gått en sak i lokalavisen her i Kongsberg om arbeidere ved
tidligere Kongsberg Våpenfabrikk som ikke har fått den pensjon de har krav på.
KV var medlem av Statens pensjonskasse frem til 1973, men der har de ikke noen
gode oversikter over innbetalinger fra den tiden. Trygdekontoret kan ikke finne
sine arbeidsgiverprotokoller og Statsarkivet eller Kongsberg kommune vet heller
ikke hvor de er. Det eneste spor er i de gamle personalmappene etter KV som er
overtatt av en nåværende bedrift.

Denne saken viser med stor tydelighet hvor viktig arkivene er for de rettigheter
som samfunnet har innvilget enkeltpersoner. På den ene siden har vi demokratiets
beslutninger, men like viktig er administrasjonens håndtering av disse beslutning-
ene. Det blir en tung vei for mange om arkivene er borte.

Akkurat dette er tilfelle for mange barnevernsinstitusjoner. Disse har eksistert i
grenseland mellom det offentlige og private veldedige institusjoner uten pålegg
om arkivbevaring. Sakene for å oppnå rettferdighet er mange og dokumentasjo-
nen dårlig. Særlig Bergen kommune har i lengre tid slitt med dette.

De demokratiske rettighetene om innsyn i forvaltningen og muligheten til å gå
beslutningene etter i sømmene er ingenting verdt uten at forvaltningen selv doku-
menterer hva den har gjort. Disse rettighetene er ivaretatt av Offentlighetsloven
fra 1970. Det arbeides for tiden med å oppdatere denne loven. ”Lov 2006-05-19
nr. 16. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlegloven)”
ligger for tiden og venter på Kongen i Statsråd. Sammen med forvaltningslov og
arkivlov er dette kraftig verktøy i kamp for rettigheter og demokrati.

Forvaltningens åpenhet går i mange retninger. Det er flere og flere som legger
ut sine postlister på internett. Arkivinstitusjonene gjør arkivene tilgjengelig ved
ordning og katalogisering for deretter å legge katalogene ut på nettet. En av
arkivenes virkelige målsetninger om tilgjengelighet for brukerne rykker dermed
kanskje nærmere? Datatilsynet har sine klare motforestillinger mot mye av dette.
Og, arkivene har fremdeles et ”image”-problem ved at mange av dem som trenger
hjelp ikke aner hvor de skal henvende seg. Dette blir en utfordring i årene som
kommer.

Dette nummer blir litt spesielt på flere måter. Vi har lagt opp til å nå frem til folk
også utenfor våre egne rekker. Sidetallet er økt til 36 sider noe som for en gangs
skyld gir rom for innblanding av litt lettere stoff. Jeg håper dette faller i smak.
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Behovet for velordnede og pålitelige arkiver er ikke enestående for demokratiske samfunn.

I alle byråkratier er behovet for å kunne etterprøve og overvåke medarbeidernes handlinger tilstede.

Kan hende er behovet for dokumentasjon fra myndighetenes side størst

der hvor grunnlaget for tillit er minst.

Imidlertid er det slik at tillit skal man gjøre seg fortjent til.
I diktatoriske systemer er det de som befinner seg nedover i
hierarkiet som skal gjøre seg fortjent til ledelsens tillit.
Derved blir behovet for overvåking og dokumentasjon stort.
I et demokratisk system er det lederne som skal overvåkes,
etterprøves og gjøre seg fortjent til vår tillit. Derfor blir
også vårt behov for å kunne etterprøve beslutningstagernes
handlinger stort. Dette forutsetter etterrettelig dokumenta-
sjon og ikke minst åpenhet og tilgang til informasjon.

DEMOKRATI ER MER ENN FRIE VALG

Vår definisjon av demokrati fokuserer ofte på allmenn
stemmerett og valg med flere ulike kandidater, eller partier
som representerer ett vidt spekter av politiske meninger og
målsetninger. Kravene stopper imidlertid ikke der. Her er
det nok å nevne land som Jugoslavia under Milosevic,
Hviterussland, Zimbabwe også videre. Selv et politisk isolert
land som Nord-Korea har flere partier selv om svært få av
den grunn ville beskrive landet som demokratisk. Grunnen
til denne avvisningen er ikke nødvendigvis at det foregår
valgfusk i alle land som ikke innlemmes i det gode selskap
av demokratiske stater, men ofte at tilgangen til informa-
sjonskanalene er ulik. Informasjonen som når ut er ofte til-
passet myndighetenes behov, alternative syn slippes ikke til,
og tilgangen til dokumenter og arkiver er ofte ekstremt
vanskelig både for journalister og for innbyggere.

IKKE ALL INFORMASJON SKAL VÆRE LETT TILGJENGELIG

Det finnes selvfølgelig ulike grader av demokrati og åpen-

het. Også i de vestlige landene finnes det informasjon og
arkiv som er vanskelig tilgjengelige eller helt avstengte for
publikum. I noen grad er dette nødvendig og til og med øn-
skelig. Det finnes sfærer som er og må være private. Alle
samfunn har også behov for å beskytte seg ved å gjøre til-
gang til visse typer sikkerhetsrelatert informasjon vanskelig
tilgjengelig.

KAMPEN MOT TERROR ER EN UTFORDRING FOR DEMOKRATIET

Etter terrorangrepet mot USA 9. november 2001 har en
rekke land skjerpet adgangen til overvåking og skjerming
av informasjon. I følge Gerhard Folkvord i Amnesty Norge
har dette vært utnyttet av flere regimer. Kina og Russland
er land som har lært seg det nye internasjonale terror-
språket og raskt var ute med å bytte det gamle begrepet
"separatist" med det mer aksepterte "terrorist". Kina
bruker spesielt terroristbegrepet i lovgivningen mot
muslimer. Tyrkia er i ferd med å legge frem en ny terrorlov
som går langt, blant annet vil militærnekting bli definert
som terrorisme dersom loven blir vedtatt. I følge Folkvord
ville dette vært utenkelig for bare få år siden uten massiv
internasjonal motstand. Tendensen er at ny lovgivning
utvider terrorbegrepet og derved i seg selv fører til at flere
blir mistenkt for terrorisme. I Norge får det konsekvenser i
utlendingssaker hvor andre lands terrorlovgivning definerer
hvem de ser som terrorister. Et tips fra et annet land med en
annerledes definisjon av terroristbegrepet kan medføre
overvåkning og avslag på opphold i Norge. I slike saker vil
innsyn bli begrenset av at informasjonsmateriell fra uten-
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landske etterretningskilder skjermes. Dette innebærer en klar
begrensning i grunnleggende demokratiske rettigheter.

POSITIV UTVIKLING

Det er likevel ikke tvil om at vi i løpet av de siste par tiårene
har sett en utvikling mot en mer demokratisk og åpen verden.
I dag har 65 land innført lover som sikrer innbyggerne adgang
til informasjon fra myndigheten. 53 av disse lovene har blitt
innført i løpet av de siste 11 årene. Siste nytt ved deadline for
denne artikkelen er at parlamentet i Nigeria, som har vært ett
land hvor det inntil nå har vært svært vanskelig å få tilgang til
informasjon, har godkjent en ny lov om informasjonsfrihet.
Hvis President Obasanjo nå godkjenner og underskriver loven
vil den tre i kraft.

OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE MED NY UNDERSØKELSE

Open Society Justice Initiative som er et underprogram av
Open Society Institute grunnlagt av George Soros har i en
fersk undersøkelse ført i pennen av Helen Darbishire og
Thomas Carson satt søkelyset på informasjonslover og praksis
i 14 ulike land. I hvert land stilte 7 forskjellige personer opp
til 70 ulike forespørsler om informasjon fra myndighetene.
De som stilte spørsmålene var journalister, medlemmer av
frivillige organisasjoner, forretningsfolk, uavhengige og
mennesker fra ekskluderte grupper som funksjonshemmede
og utsatte minoriteter. Henvendelsene gjaldt ikke spørsmål
som berørte sikkerhet eller områder som ligger utenfor det
som normalt skal gis innsyn i.

LOVGIVNING VIRKER

Undersøkelsen slår fast at offentlighets- og informasjonslover
har en klar effekt. Det er nesten tre ganger høyere svar-
prosent i de landene som har tilfredsstillende informasjons-
lovgivning enn i de landene som mangler det. Fortielse av
henvendelser, eller stumme avslag som det heter i rapporten,
var gjennomgående overraskende høyt. Hele 56 % av fore-
spørslene i land uten informasjonslovgivning og 38 % i land
uten lovgivning ble aldri besvart.

NYE DEMOKRATIER GJØR DET BEDRE

Verdt å merke seg er det at land som befinner seg i det vi kan
kalle en overgangsperiode hvor demokratiet er forholdsvis
nytt gjør det markert bedre i undersøkelsen enn land som er
gamle og stabile demokratier. Land som Romania, Bulgaria,
Armenia og Peru utviste en langt større svarprosent og en
høyere kvalitet på svarinformasjonen enn stabile demokratier

som Frankrike og Spania. Dette betyr imidlertid ikke at disse
landene nødvendigvis er mindre åpne eller at de tilbake-
holder mer informasjon. Spesielt Frankrike publiserer svært
mye informasjon på Internett og i offentlige rapporter.

ÅPENBAR DISKRIMINERING AV UTSATTE MINORITETSGRUPPER

Rapporten avslørte dessverre også klare tendenser til diskrimi-
nering ved utlevering av informasjon. I de tilfellene hvor fore-
spørslene kom fra noen som representerte seg som journalis-
ter eller som representanter for internasjonale organisasjoner
var svarprosenten langt høyere enn når forespørslene kom
fra etniske minoritetsgrupper, religiøse minoriteter eller fra
sosioøkonomiske grupper som ofte er utsatt for diskrimine-
ring. En albaner i Makedonia, en kvinnelig analfabet i Nigeria,
en eldre kvinnelig analfabet i Sør-Afrika og en Sigøyner i
Spania fikk ikke svar på en eneste forespørsel. En arabisk
kvinne i Frankrike fikk svar på kun 5 % av forespørslene.
Undersøkelsen ga i det hele nedslående resultat for utsatte
minoritetsgrupper. Det beste resultatet var en 25 årig mannlig
Sigøyner i Romania som fikk svar på 30 % av sine forespørsler
og en rullestolbruker i Armenia som oppnådde en svarprosent
på 35.

ORGANISERING OG OVERSIKT

Et problem som kom tydelig frem i undersøkelsen er mangel
på oversikt og problemer knyttet til mangel på organisering
og listeføring. I enkelte land er det ikke et krav at man skal ha
indeksert eller listeført arkivene. Dette førte til at svært
mange henvendelser i land som Argentina, Chile og Spania
ble henvist fra den ene enheten til den andre. Dette ble ofte
gjort i god tro fordi man oppriktig ikke viste at dokumentene
i saken var arkivert i eget arkiv. I Norge kan problematikken
rundt nedlagte barnehjem føre til en lignende runddans i en-
kelte tilfeller. Her er forholdene uoversiktlige, barnehjem-
mene har ofte tilhørt religiøse eller frivillige organisasjoner
og det er usikkerhet om hvor arkivene befinner seg. Noen
biter kan være her og noen biter der. I eldre og uordnet arkiv
generelt befinner man seg også av og til som saksbehandler i
en nokså vanskelig situasjon når noen i en henvendelse ber
om skriftlig bekreftelse på at opplysninger ikke finnes. Det
beste og mest redelige man da kan gjøre er å svare at man
etter nøye gjennomgang ikke har funnet opplysninger, men
redegjøre for arkivets tilstand og at dokumentene kan dukke
opp i forbindelse med ordningsarbeid. Når det gjelder organi-
sering og oversikt gjør selve ordningsgraden i arkivene at de
Østeuropeiske landene som registrerer på dokumentnivå vil
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ha en fordel ved saksfremfinning. Verdt å merke seg er at
denne tradisjonen oppstod for å tilfredsstille kravene i et
diktatur, men i dag er en fordel i et demokratisk system.

KUNNSKAP OM LOVGIVNING ER VIKTIG

I forbindelse med det forholdsvis dårlige resultatet
Frankrike fikk i undersøkelsen peker både Justice Initiative
og den franske samarbeidspartneren Réseau Intermedia på
at kunnskapen om den franske loven om fri adgang til
informasjon i administrative dokumenter fra 1976 er svært
mangelfull i administrasjonene. Her håper og tror jeg at
det opplysnings- og kursarbeidet som arkivene og arkiv-
organisasjonene har drevet med i Norge når det gjelder
offentlighets- og arkivlovgivningen har ført til at kunn-
skapene om dette er tilfredsstillende. Det er likevel grunn
til å intensivere og forbedre dette arbeidet. Lovgivning har
liten verdi om vi ikke kjenner og retter oss etter lovene.

KOMMUNENE KLARTE SEG BRA

Til slutt er det verdt å merke seg at flere kommuner klarte
seg bra i undersøkelsen. Etter Finansdepartementet og
Arbeids- og Sosialdepartementet i Armenia ble kommunen
Sredets i Bulgaria den tredje beste institusjonen i hele
undersøkelsen. Også kommunen San Isidro i Peru kom
blant de 10 beste institusjonene.

HVORDAN ER SITUASJONEN HOS OSS?

Ved gjennomlesning av rapporten spør man seg umiddel-
bart hvordan vi i Norge ville klart oss i en slik undersøkelse.
Spesielt skremmende er de dårlige resultatene fra
Frankrike som på mange måter har en god tradisjon både
når det gjelder det arkivfaglige og når det gjelder åpen-
het. Det er i utgangspunktet ikke så mye som tilsier at vi
skulle være mye bedre. I Norge har vi beveget oss mot et
samfunn hvor mye informasjon er tilgjengelig elektronisk.
Et godt eksempel på dette er at offentlige institusjoner har
gjort postlistene sine tilgjengelige på Internett. Samtidig er
det åpenbart at mange av disse postlistene er lagt ut i et
språk og i en form som i større grad er forståelig for de
som arbeider med arkiv til daglig enn for det alminnelige
publikum. I tilegg forutsettes det at vi behersker teknolo-
gien som er nødvendig for å nå denne informasjonen.
Man kan også spørre seg hvor forståelig arkivkatalogene
vi utarbeider er. Den virkelige testen er imidlertid hvordan
vi behandler forespørsler fra publikum – uavhengig av
hvilken kategori de representerer. •

Artikkelforfatteren får innsyn i nederlandske arkiver.

Kunnskap om lov-
givning er viktig!
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Den nye offentlighetsloven som trer i kraft i løpet av 2007
legger i formålsparagrafen klare føringer for den offentlige
forvaltningen:

”Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg
verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje
informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det
offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje
til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.”
(Offentleglova, § 1)

Demokratiet er fullt og helt avhengig av at innbyggerne har
tilgang og innsyn i saker, saksgang og dokumenter i den
offentlige saksgangen som virker inn på samfunnet og den
enkeltes hverdag. Dette krever dokumentasjon, og arkivene
spiller en avgjørende rolle som demokratibærere. Kun på
denne måten kan den enkelte innbygger delta fullt ut i
demokratiet. Arkivene skal være en garanti for demokrati,
offentlig debatt og at enkeltindividets rettigheter blir
ivaretatt. Her er det en utfordring for de fullelektroniske
arkivene.

DOKUMENTFLYT OG DOKUMENTKONTROLL

En utfordring, og ofte et problem man har med dagens
papirarkiver, er å få kontrollen på alle dokumentene som er
rundt på kontorene. Både dokumenter ulike saksbehandlere
jobber med, og saker som er på utlån. Det er vanskelig å
holde oversikt over hvor alle dokumentene er, og dokumen-
ter kan bli borte. Her har de fullelektroniske arkivene en stor
fordel. Man slipper utlån, og alle saksdokumentene ligger
elektronisk i systemet istedenfor å ligge på kontoret til saks-
behandleren. Det gir en god dokumentkontroll og doku-

mentflyt, komplette arkiver uten manglende dokumenter,
og sikrer de demokratiske rettighetene. De elektroniske
systemene kan automatisk generere offentlig postjournal
som går ut på internett, der innbyggeren selv kan kontrol-
lere at henvendelsen er journalført og tildelt saksbehandler.
Det vil her også vises som utgående brev når saksbehandle-
ren har avsluttet saken og sendt svar.
Ikke minst e-post vil man kunne få en bedre kontroll med.

Mye e-post som skulle vært journalført har til nå ofte kom-
met direkte til den enkelte saksbehandler, og har dermed
ikke kommet inn i den offentlige journalen eller i arkivet.
Dette har svekket innbyggernes krav til innsyn og kontroll.
På den annen side er ikke de fullelektroniske sak- og arkiv-
systemene fullt ut en løsning i seg selv, men krever at
rutinene fungerer som de skal. Sak- og arkivsystemet
forenkler det hele med en integrasjon med e-post-systemet,
samtidig som det også stiller krav til saksbehandlers og arkiv-
medarbeidernes rutiner.

INTERNETTBASERT SELVBETJENT FORVALTNING

Logging av dokumenter i et elektronisk system gir hele tiden
en god kontroll på hvor i saksbehandlingen dokumenter og
saker er, og hvem som har saken til enhver tid. Dette gir inn-
byggerne en god kontroll da de kan få et nøyaktig svar på
hvordan saksbehandlingen går, og hvor langt deres sak har
kommet i prosessen.
Her kommer man raskt over på det man kan kalle en inter-

nettbasert selvbetjent forvaltning. I en internettbasert selv-
betjent forvaltning kan innbyggerne sende inn søknader og
brev elektronisk, og så følge saksbehandlingen av sin egen
sak på internett ved å se hvor den er i systemet til enhver tid
og hva som blir gjort i saken. Dermed får innbyggeren
direkte demokratisk innsyn og kontroll med den offentlige

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T EKS T : INGE MANFRED BJØRL IN

Et av hovedformålene med offentlige arkiver er å sikre allmennhetens demokratiske rettigheter

med hensyn til innsyn i forvaltningens arbeid. Vil fullelektroniske arkiver endre allmennhetens

mulighet for innsyn og kontroll eller svekke deres rettigheter?

INNBYGGERNES RETT TIL INNSYN I

ELEKTRONISKE ARKIVER
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forvaltningen. Til slutt kan også svaret bli sendt elektronisk til
innbyggeren. Samtidig må man ikke miste av syne den delen
av befolkningen som ikke behersker internett like godt, eller
ikke behersker det i det hele tatt. Det må alltid være et alter-
nativ til de elektroniske løsningene for å ivareta de demokra-
tiske rettighetene til den delen av befolkningen som av ulike
grunner ikke kan bruke internett eller andre elektroniske
løsninger.

DATAUTTREKKENE

Arkivdepotene har også en stor demokratisk utfordring når
det gjelder de fullelektroniske systemene. De fullelektroniske
sak-/arkivsystemene har kommet raskere enn programvare og
løsninger for å teste og sikre datauttrekk. Datauttrekkene er
avleveringer av de fullelektroniske arkivene, og alt depotet
får er en cd-plate med et slikt uttrekk. De fullelektroniske ar-
kivene er på plass i mange kommuner, men systemer for å
teste, behandle og bevare uttrekk er fortsatt under arbeid.
Kommer ikke dette raskt på plass, samtidig med at alle of-
fentlige arkivskapere ser viktigheten av korrekte datauttrekk,
kan man fort stå i fare for at begynnelsen av 2000-tallet blir
”den arkivløse perioden”. Dette må for all del unngås.
Når først arkivdepotene har mottatt datauttrekkene,

testet at de er korrekte og fått plassert cd-platene i depot,
kommer neste utfordring. Innbyggernes rett på innsyn på
samme nivå som de i dag har med protokoller, arkivbokser og
papirdokumenter. Det krever lite tilpasning for å tilby en le-
sesalsplass der innbyggeren kan få lånt protokoller og saks-
dokumenter til gjennomsyn. En cd-plate gir derimot ikke in-
formasjon umiddelbart. Innsyn i elektronisk materiale vil kre-
ve en investering i teknologisk utstyr, og en tilrettelegging i
forhold til søking, gjenfinning og veiledning. Dette må skje
enten i form av teknologisk utstyr på en lesesal
eller via internett. Teknologien skal heller ikke her være
noe hinder for innsyn, og dermed må man også ta høyde
for å kunne tilby de innbyggerne som ikke har den nødvendi-
ge teknologiske kompetansen den nødvendige hjelp
og veiledning.

VEDLIKEHOLD OG KONVERTERING

Vi vet også at cd-rom-plater eller andre lagringsmedia ikke
varer evig. Depotene får her en ny oppgave ved å vedlike-

holde
og kon-
vertere elek-
troniske medier.
Nye medier må hele
tiden vurderes for bruk,
og gamle uttrekk må ved-
likeholdes. Dette blir en helt ny
arbeidsoppgave. Papirarkivene
krever ikke denne oppfølgingen med
vedlikehold, mens elektroniske lagrings-
medier kan kreve kopiering og konvertering
hvert femte eller tiende år. Arkivene blir nødt til å innta en
svært aktiv rolle for å passe på at dokumentasjon som har
betydning for innbyggerne og deres rettigheter blir bevart
for fremtiden.

STYRKET DEMOKRATI

På mange områder kan fullelektroniske arkiver sikre og
bedre allmennhetens demokratiske rett til innsyn og kontroll
med forvaltningens arbeid. Saksbehandlingen kan bli mer
”gjennomsiktig”, man får bedre kontroll med prosessene i
saksbehandlingen, og man sikrer at alle aktuelle dokumenter
i saken blir klassert på riktig måte. Hovedutfordringene ligger
i hvordan man skal tilpasse mulighetene for innsyn både via
internett og på annen måte for de som ikke har den elektro-
niske kompetansen. Den andre utfordringen ligger på beva-
ring, vedlikehold og konvertering slik at arkivmaterialet er
like tilgjengelig i uoverskuelig fremtid som i dag. •

Datauttrekk: Datauttrekkene er avleveringer av de fullelektro-
niske arkivene, og alt arkivdepotet får er en cd-plate med et
slikt uttrekk. Foto: Tore Knutsen, AAks.

Sak- og arkivsystem: Skjermbilde i det Noark-4-
baserte sak- og arkivsystemet ePhorte.

ePhorte
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I KA VEST-AGDER IKS
TEKS T : BÅRD RAUSTØL

INTERKOMMUNALT

ARKIVSAMARBEID
Kommunen er den delen av det offentlige demokrati som er nærmest innbyggerne i det daglige.

Gjennom sine oppgaver og sin saksbehandling har kommunene direkte innflytelse på de enkelte

innbyggeres ve og vel. Kommunenes posisjon i samfunnet gjør at de har et særlig ansvar for å legge til

rette for et aktivt lokaldemokrati.

For at oppgavene kommunene er tillagt skal kunne foregå
på en rettferdig og effektiv måte er de avhengige av at deres
arbeid blir dokumentert på forsvarlig vis. En velfungerende
arkivtjeneste er et av de viktigste redskapene for å få dette
til.
Arkiv er viktig for kommunen og innbyggerne i en rekke

sammenhenger. For det første bidrar arkiv til en god og ef-
fektiv saksbehandling. En god arkivtjeneste gjør at blant
annet kravene til kvalitet, økonomistyring, innsyn, åpenhet
og rettssikkerhet blir ivaretatt. I tillegg til den daglige drift
skal arkivene også dokumentere politiske, økonomiske og
samfunnsmessige forhold i fortiden. Kommunene blir derfor
gjennom sitt arbeid en produsent og viktig forvalter av
dokumentasjon til både lokalhistorie og til enkeltpersoners
rettigheter.
Arkivfaget har de siste årene vært et område i sterk faglig

utvikling. Kommunene må kontinuerlig være bevisst på at de
tjenester de utfører skal dokumenteres på en forsvarlig
måte. Samtidig må en kommunal arkivtjeneste til en hver tid
følge de lover og forskrifter som gjelder. Blant de mest sen-
trale for offentlige virksomheter er Arkivloven, Forvaltnings-
loven og Offentlighetsloven. Arkivområdet i kommunal
sektor spenner over et vidt felt fra moderne arkivdanning i
en elektronisk hverdag til innsyn i flere hundre år gamle
papirarkiver. Det vil også si at kommunene må opparbeide
seg spesialisert kompetanse på en rekke felt. En fullverdig
arkivtjeneste må ha personer med kompetanse innen blant
annet kontorfag, IKT, juss, økonomi, arkivbevaring og admi-
nistrasjonshistorie.
Det er bare et fåtall av norske kommuner som på egen

hånd har kapasitet til å klare alle arkivoppgavene de skal ut-
føre. En rekke kommuner har derfor valgt å samarbeide om
felles løsninger innen arkiv og dokumentasjon. I enkelte fyl-
ker er flere av kommunene tilknyttet et eget fylkesarkiv. Her
får de blant annet bistand innen arkivdanning og mulighet
for å avlevere arkiv til felles arkivdepot. Flertallet av norske
kommuner er imidlertid deltakere i interkommunale arkivsel-

skaper, eller det som kalles IKA-ordningen. IKAene driver
med oppgaver for kommunene på de fleste deler av arkiv-
området. Det første interkommunale arkiv i Norge ble
etablert i 1976 i Rogaland. Flere har kommet til etter som
årene har gått og i dag er det interkommunale arkiv for
kommunene i 15 av landets fylker, fra Finnmark i nord til
Vest-Agder i sør. I flere av fylkene er også fylkeskommuner
med i de interkommunale arkivselskapene. Det er bare i
Hedmark og Akershus kommunene ikke har tilbud om å
inngå i større eller mindre samarbeid gjennom fylkesarkiv
eller IKA, men det arbeides for tiden med ulike løsninger
også i disse fylkene. Det er også bare et lite fåtall av IKA-ene
som har absolutt alle kommuner med som deltakere.
Fremdeles er det en del kommuner som av ulike årsaker,
blant annet økonomi, har valgt å stå utenfor den IKA-
ordningen som finnes i fylket. IKA-er og fylkesarkiv utgjør
sammen med enkelte større byarkiv et eget arkivmiljø i
Norge, kalt KAI (kommunale arkivinstitusjoner).

IKA-ordningen har vist seg å være en god løsning for kom-
munene. Arkivinstitusjonene i kommunal og fylkeskommunal
sektor samarbeider om en rekke ulike oppgaver som alle
krever store ressurser og spesialisert kunnskap og kompe-
tanse. KAI-institusjonene arbeider med flere store prosjekter
på landsplan. Arkivplan.no er for eksempel et eget nettsted
og programvare der kommunene kan tegne seg som med-
lemmer for en rimelig penge og få muligheten til å produ-
sere sin egen arkivplan, slik de er pålagt i følge Arkivloven.
På Arkivplan.no er det også et eget diskusjonsforum der
medlemmene kan ta opp spørsmål på alle felt innen arkiv-
faget. Videre utvikler KAI-miljøet sammen med blant annet
Riksarkivet og ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, biblio-
tek og museum) det som kalles eArkivsamarbeidet. Offentlig
forvaltning har gått mer og mer over til elektronisk saksbe-
handling og det å klare å bevare dette i et langtidsperspektiv
er en stor utfordring som ingen kommuner vil klare å løse
alene. Her må fellesløsninger til, og eArkivsamarbeidet har
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som mål å utveksle arkivfaglig og teknisk kompetanse for å
tilrettelegge og effektivisere bevaringsarbeidet på tvers av
kommune- og fylkesgrenser. Det diskuteres også om det skal
opprettes et eget arkivdepot for elektroniske arkiver på
nasjonalt nivå. Videre gir KAI-institusjonene ut fagtidsskrif-
tet Arkheion som distribueres gratis til medlemskommunene
og som inneholder en rekke relevante artikler om for
eksempel elektroniske arkiver, arkivdanning og om bevaring
og innsyn i arkiv med sensitive personopplysninger.
Interkommunale arkiv bygger på lov om interkommunale

selskaper. I denne er det nedfelt at hvert selskap skal ha en
daglig leder, et styre og et overordnet representantskap. I
representantskapet skal hver eier av selskapet ha minst én
representant. IKA-medlemskap er en billig og god ordning
for kommunene. Årskontingenten varierer fra IKA til IKA
men i Vest-Agder for eksempel betaler hver medeierkommu-
ne 16 kroner pr. innbygger hvert år. Da får de til gjengjeld
tilbake tjenester som omfatter det meste innen arkivfaget,
fra rådgivning om innføring av elektroniske arkiv- og saks-
behandlingssystemer til moderne arkivdepot og lesesal for
kommunens eldre og historiske arkiv.
KAI-miljøet har vokst betraktelig de siste årene og de

kommunale arkivinstitusjonene har på denne måten fått
mer innflytelse og makt i de organer der beslutninger fattes.
Kommunene har gjennom IKA og KAI etablert et godt
samarbeid med blant annet Riksarkivet, ABM-utvikling,
Kulturdepartementet og Kommunaldepartementet. Denne
gode kontakten kommer alle medlemskommuner til gode,
både politisk, faglig og økonomisk. Også overfor private
aktører, blant annet dataselskaper som er sentrale med ut-
vikling og salg av elektroniske arkiv- og saksbehandlings-
systemer, har de kommunale arkivinstitusjonene opprettet
viktige kontakter.
Felles arkivordninger for kommunene har vist seg å være

en god løsning både for kommunen selv og for dens inn-
byggere. Også for det norske arkivmiljøet generelt har dette
vært positivt. Fellesløsningene gjør det mulig å samarbeide
om store og viktige oppgaver som koster tid og ressurser og
som kommunene ikke har kapasitet til å klare alene. Likevel
er det fortsatt en del kommuner i ulike deler av landet som
står utenfor et formelt samarbeid med andre. Men flere
melder seg stadig inn. Kommunene som deltar i interkom-
munale arkivselskap eller fylkesarkivordninger har generelt
hatt stor nytte av det samarbeidet som er etablert.
Oppgavene og utfordringene vil ikke bli mindre med årene
som kommer. Det er derfor positivt at flere og flere av
landets kommuner ser nytten av å være del av et større
fellesskap innen arkivområdet. •

DIREKTIVER FRA KRIGENS SLUTT
Motstanden mot den tyske overmakten var spesielt

økende det siste av de 5 til 6 årene som 2. verdenskrig

varte. Det var i denne perioden at ”gutta på skauen” ble

et kjent og velbrukt begrep på den norske motstands-

kampen. Direktivet fra Stavern ligningskontor som her er

presentert, er med stor sannsynlighet skrevet i løpet av

de siste krigsmånedene. Det viser at motstanskampen

ikke bare ble ført på skauen, men fant seg veier inn i

styre og stell for å motarbeide nazister og tyskere.

Dokumentet viser at okkupasjonsmaktens byråkrati ble

undergravet snedig og systematisk gjennom skjulte

kanaler. Motstandskampen endte, som vi

alle vet i fredsdagene 8. mai i

1945. •

Sidsel Kvarteig
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RETTFERD OG ARKIV I DET

21. HUNDREÅRET

FYLKESARKIVET I HORDALAND
T EKS T : GUDMUND VALDERHAUG

I løpet av dei siste 10 – 15 åra har det vore ei tydeleg endring i folks bruk av arkiv. I dag kjem ein veksande

del av publikumsforespørslane – særleg i kommunale arkiv – frå menneske som er på leit etter personleg

rettsdokumentasjon. Dette kan dreie seg om pensjonsrettar, om mangelfull opplæring, om opphald på

barneheimar, eller kunnskap om si eiga personlege historie.

Det er to hovudårsaker til denne utviklinga. I etterkrigstida
førte utviklinga av velferdsstaten til at enkeltindivida fekk rett
til ei rekkje nye tenester innanfor undervisning, sosialtenester
og helseomsorg. Det vi opplever i dag er at første generasjon
av menneske som av ein eller annan grunn ikkje fekk tilgang
til desse tenestene, no ønskjer erstatning for dette og vender
seg til arkiva for å få dokumentasjon. Samtidig er det open-
bart at den innsatsen som interesseorganisasjonar for ulike
etniske og sosiale grupper har gjort for å krevje erstatning for
gammal urett, har sett fokus på arkivas funksjon som retts-
dokumentasjon. Fleire menneske har fått kunnskap om kva
arkiva kan bidra med og oppsøkjer derfor institusjonane.
Det er liten grunn til å tru at denne auken i forespørslar om

rettsdokumentasjon er forbigåande. Frå 60-talet og utover
fekk folk tilgang til fleire nye offentlege tenester, og ansvaret
for dei fleste av desse vart lagt til kommunane. Vi kan difor
rekne med at nye generasjonar vil kome til arkiva og be om
rettsdokumentasjon, og at dette vil bli ei sentral oppgåve for
arkiva – og særleg kommunale arkiv – i det 21. hundreåret.

DEI MANGELFULLE ARKIVA

Ein av dei viktige utfordringane som arkivarar kan ha i møtet
med menneske som ønskjer dokumentasjon frå 50- og 60-
talet, er at arkiva frå denne tida ofte framstår som mangel-
fulle og delvis tendensiøse. Årsaka til dette er at det før for-
valtningslova og offentlegheitslova trådde i kraft, fanst eit
anna saksbehandlings- og arkivdanningsregime. Krava til
skriftleg saksutgreiing og dokumentasjon var langt veikare,
og dette førte til at arkivskaparane produserte mindre og
dårlegare dokumentasjon. Enkeltmenneska hadde heller ikkje
den retten til partsinnsyn som vi har i dag. Dette gjorde det
muleg for tenestemenn å arkivere sine personlege oppfat-
ningar, t.d. usaklege personkarakteristikkar, utan å risikere at

dette skulle bli kjent for klientane. Dessutan kan arkiv-
materiale ha gått tapt på grunn av dårlege oppbevarings-
forhold i kommunane før IKA-ordningane vart oppretta.
På denne bakgrunnen er det ikkje merkeleg at arkiv frå

denne perioden, sett med dagens auge, kan framstå som
selektive, mangelfulle og tendensiøse. Men dette betyr ikkje
at slike arkiv er utan verdi. Ein arkivar som har kunnskap om
vilkåra for saksbehandling og arkivdanning i ulike tidsperio-
dar, kan bruke denne kunnskapen til å ”sjå bak” dokumenta
og rekonstruere hendingar og samanhengar på grunnlag av
dei spora som måtte finnast.

ARKIVARENS DILEMMA

Arkivaren fungerer som mellomledd mellom den som spør
etter opplysningar og arkivet der dokumenta finst. Ho står
faktisk i ein maktposisjon i forhold til spørjaren, fordi ho
kontrollerer tilgangen til informasjonen han ønskjer å få til-
gang til. Ho veit meir om arkiva enn spørjaren, ho veit om
han kanskje ville få betre svar andre stader, og ho kan velje
kor mykje av si tid og sin kunnskap ho vil dele med han.
Korleis skal ein arkivar møte menneske som spør etter
dokumentasjon av urett og overgrep for å oppnå rettferd og
erstatning? Og korleis skal vi gjere dette når vi samtidig veit
at denne dokumentasjonen truleg er mangelfull eller kanskje
ikkje eksisterer?
Eg trur det finst to mulege val i slike situasjonar: Anten kan

vi behandle ein slik forespørsel på same måte som vi behand-
lar alle andre forespørslar, på formelt korrekt vis, men utan å
yte noko ekstra. Dette vil vanlegvis bety at vi gir hjelp til å
finne fram i katalogar og andre register, og dersom dokumen-
ta blir identifisert sørgjer vi for at dei blir henta fram frå arkiv-
magasina og gjort tilgjengeleg for brukaren. Dersom vi ikkje
kan identifisere dokumenta, stoppar historia her.
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Det andre valet er å yte ekstra service til enkelte brukarar.
Som nemnt tidlegare, har arkivaren kunnskap som gjer henne
i stand til å avdekke vilkåra for arkivdanninga i den gitte
perioden: Kva slags saksbehandlingsrutinar kan ha blitt brukt?
Kva slag informasjon er det rimeleg å rekne med har blitt
arkivert? Er det sannsynleg at nokon av dokumenta kan ha
gått tapt? Kan det finnast dokumentasjon i andre arkiv? Og:
Er det muleg å rekonstruere noko av den manglande doku-
mentasjonen på grunnlag av dei spora som eventuelt finst?
For å kunne gjere dette må kanskje arkivaren setje seg ned

saman med klienten og bruke tid saman med han, først for å
hente inn informasjon for å identifisere dei arkiva der det kan-
skje kan finnast dokumentasjon, og deretter for å forsøke å
forklare kvifor det kanskje manglar dokumentasjon og
kva delar av hans historie som det likevel kan vere mogleg
å rekonstruere.
Denne kombinasjonen av mangelfulle arkiv og krevjande

kundar gjer det til eit svært ressurskrevjande arbeid å betene
denne gruppa. Det er openbart at slikt arbeid vil kunne gå ut
over andre viktige gjeremål i ein underbemanna arkivinstitu-
sjon. Og dersom eg har rett i antakinga om at denne typen

forespørslar i framtida vil utgjere ein permanent og stor del
av særleg dei kommunale arkiva si verksemd, står vi framfor
ei stor utfordring. Så kva er rett å gjere?

EI ARKIVAL RETTFERD…

Dei som kjem til arkiva for å finne rettsdokumentasjon har
ofte liten kunnskap om kva som kan finnast i arkiva og om
korleis ein kan få tilgang til materialet. For mange av dei kan
arkivet framstå som representantar for makta i samfunnet;
fordi dei er statlege eller kommunale institusjonar blir dei
gjerne identifiserte med dei instansane som i si tid sto for
overgrep eller omsorgssvikt. Og for mange av dei kan sjølve
arkivdokumenta vere uforståelege, med ein byråkratisk
ugjennomtrengeleg retorikk.
For å kome desse menneska i møte er det nødvendig å ut-

vikle tenester som gjer at dei får det same utbytte av arkivma-
terialet som ein erfaren arkivbrukar. Ein må altså utvikle ulike
og differensierte tenester for ulike brukargrupper, fordi folk
har ulike føresetnader for å bruke arkiva. Og det er ofte slik at
dei som kjem til arkiva for å få tilgang til rettsdokumentasjon
er dei same som har størst behov for assistanse frå arkivaren. >>>

BRENNEVINSAMLAG
Inntil siste halvdel av 1800-tallet var det fri flyt av øl, vin og brennevin i
Norge. Dette førte til at vi fikk en avholdsbevegelse som etter hvert vant
politisk innflytelse. Den mest kjente var trolig Asbjørn Kloster som stiftet
blant annet den første totalavholdsforening i Stavanger i 1859. Ved lov
3. mai 1871 ble det bestemt at all handel med brennevin, øl, vin og sider
skulle foregå gjennom brennevinsamlag i byene. Det ble i 1894 bestemt
at samlagene måtte godkjennes ved folkeavstemninger. Kommunene
var også med ved at kommunestyrene skulle godkjenne vedtekter og
stå for revisjon. Overskudd skulle deles mellom allmennyttige formål,
stat, kommune og samlagene selv.

Vi finner i valgstyrenes arkiv flere folkeavstemninger om samlag.
Til slutt kom det til totalforbud mot brennevin i 1919.
Dette varte til 1927. De fleste samlagene hadde da for lengst
innstilt virksomheten.

Vinmonopolene ble etablert fra 1922, men først fra 1.juli 1938 tok ordningen
med statlige vinmonopol over etter siste rester av kommunale samlag. Steinar Marvik
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Det må vere ei demokratisk plikt for arkiva å yte slike tilpassa
og differensierte tenester. Arkiva er samfunnsinstitusjonar
som er etablert for å tene samfunnet sine behov. Eit av desse
behova er å hjelpe medborgarane til å få oppfylt sine demo-
kratiske rettar til dokumentasjon som gjer dei i stand til å
krevje sin rett, også når medborgaren krev ekstra ressursar,
også når arkiva er mangelfulle. Ein slik praksis vil leggje
grunnlaget for ei arkival rettferd som gir alle rett til å få det
utbyttet av arkiva sine tenester som dei har behov for.

…OG RETTFERDIGE ARKIV

Ei arkival rettferd må også omfatte retten til å påverke dei
arkiva som blir skapt i dag. Dagens forvaltningsregime gir
samfunnsborgarane ein grunnleggjande demokratisk rett til
å kunne kontrollere forvaltninga gjennom å få innsyn i
arkiva. Når det er snakk om behandling av personsaker, så er
forvaltninga i tillegg pålagt ei særskilt plikt til å gi informa-
sjon om den personen saka gjeld og til å kontrollere at
arkiverte opplysningar er korrekte, komplette og relevante
for saka. Den som er registrert i eit personregister har rett til
partsinnsyn. Dette regelverket legg faktisk eit solid grunnlag
for at arkiva kan bli rettferdige – dersom det blir etterlevd,
dersom folk får bruke sin rett til å kontrollere at dei opplys-

ningane som er arkivert er korrekte og utfyllande. Men kor
mange får tilbod om dette? Kor mange sosialklientar får til-
bod om partsinnsyn? Kor mange føresette for barneverns-
klientar får tilbod om partsinnsyn? Eg kjenner ikkje svaret
på desse spørsmåla, men eg veit at praksis er forskjellig i
forskjellige forvaltningsorgan.

HAR SÅ ARKIVARANE EI ROLLE I DENNE SAMANHENGEN?

Arkivinstitusjonar har i mange år lagt ned eit stort arbeid for
å utvikle gode arkivrutinar i forvaltninga, nettopp for å sikre
at dei arkiva som blir skapt blir så gode som mogleg. Det har
blitt laga reglement og instruksar og arbeidsbeskrivingar for
heile arkivdanningsprosessen – inkludert reglar for korleis
ein skal handtere krav om partsinnsyn. Men det har – så vidt
eg veit – ikkje blitt laga rutinar for korleis ein kan hjelpe og
invitere folk å bruke partsinnsynet. Er dette ei oppgåve for
arkivarane? Eg kan vanskeleg sjå at det er noko prinsipielt
skilje mellom denne oppgåva og dei andre oppgåvene som
knyter seg til det å skape gode og mest mogleg utfyllande
arkiv. Tvert om kan det argumenterast med at denne opp-
gåva kan vere ei konkretisering av den informasjonsplikta
som er formulert t.d. i personopplysningslova. •

Falkensten skole i Horten kommune hadde en lang og interessant historie før den i 2005 ble lagt ned.
Arkivet ble dermed avsluttet og avlevert til kommunehuset. 28. november 2006 var IKA Kongsberg på tokt
og fikk materialet til deponering i sine arkiver. Skolen ble etablert i ca 1887, og hadde dermed lang
historikk til tross for at den ikke var særlig stor.

En regnskapsbok ligger blant arkivaliene som utgjør 1 hyllemeter. Den er ikke spesielt gammel, men vitner om at den er ført
med nøyaktig penn fra starten av, og særlig to sider forteller skritt for skritt om en sommertur elevene hadde i 1934 fra
Horten, med ferje til Moss, tog til Oslo og tilbake til Horten. I hovedstaden der de var innlosjert på en skole, kan vi følge
elever og lærer, Håkon Wegge steg for steg, først med trikk til Tøyen hvor de besøkte Zoologisk museum. Middagen denne
dagen ble inntatt på kafé Bonzo, og kostet kr 13,40. Dagen etter har de tatt ferje til Bygdøy for å besøke Folkemuseet.

Det har nok vært en travel dag, for senere har
hele gjengen reist med trikk Pellerin til
Majorstuen. (De fleste trikkene i Oslo hadde på
denne tiden store reklameplakater for Pellerin
margarin på siden.) Fra Majorstuen gikk turen
til Frognerparken der Gustav Vigeland var i
gang med å etablere ”Vigelandsanlegget”. Fire
har vært på WC for kr 0,40 før nesen gikk til-
bake med undergrunnsbanen. Middagen denne
dagen ble inntatt på Dampkjøkkenet. Vi kan
anta at reisen endte i Horten dagen etter.

Dette har nok vært en kjempetur der elever
og lærer virkelig har gjort hovedstaden. De had-
de sikkert mye å snakke om på Falkensten da
denne gjengen kom hjem.

Sidsel Kvarteig



DET KVINDELIGE
FABRIKINSPEKTORAT

13

‘‘

‘‘
Da Svelvik papirfabrikk sto ferdig i 1912 var det et enormt bidrag til byens
økonomi og arbeidsliv. Med praktisk beliggenhet ved innløpet til
Drammensfjorden, og elektrisitet fra lokale kraftstasjoner var mulighetene
til å skape en profitterende bedrift til stede.
Året etter finner vi et notat, et pålegg, fra ”Det Kvindlige Fabrik-
inspektorat” til ledelsen der det påpekes svakheter ved forhold i fabrikken.
Jeg tror vi med sikkerhet kan si at verden har gått fremover. Notatet er
forøvrig datert 23. juli, bare 16 dager etter Stortingets vedtak om stemme-
rett for kvinner ved alle valg.

1. Ved min inspektion i gaar paatraf jeg en mindreaarig gut, som anvendes
til natarbeide i strid med fabriktilsynets §§ 23 og 26. Ved kontroll av
listen over unge mennesker viste det sig at der var to gutter - Alf Ek og
Otto Pettersen, som ikke hadde fylt 18 aar, men alligevel blev andvendt
til natarbeide.
Der forelaa ingen lægeattest, ei heller dispensations tilladelse, af § 26
Inden 8 - otte - dage fra dato maa det ulovlige natarbeide ophøre.
Bestemmelsene om natarbeide for unge mennesker er innskjærpet i skr.
Av 10/10 1912 til det stedlige tilsyn. (skr. er sendt til det statl. tilsyn fra
Fabrikinspektør Holmgaard.)

2. Bestemmelserne i § 25 om at det ikke maa tillates at arbeide i
hviletidene bedes påseet overholdt. Straks.

3. Rengjøring av sortersalen bedes foretat efter endt arbeidstid. Straks.
Det bedes paaseet at den mindreaarige gut Gunnar Larsen ikke
beskjæftiges mer med 10 timer pr dag. Saavidt jeg forstod hadde denne
unge gut der ga indtyk av, at være sykelig ansvaret for feiningen av
papirsalen.
Jeg tror det vil være i fabrikens interesse, at en voksen person utførte
feiningen. Papirsalen er saa pen - en av de peneste jeg har set - den bør
derfor passes godt.

4. En garderobe - hylleder for hatter og knagger til tøier bedes istandsat.
2 mndr.

5. Ved vaskerne bedes sæbe og haandklær utlagt. 2 mndr.

6. Er det plakater - sendes til opslag.

7. Træbretter bedes anskaffet foran sorterbordene. Naar den kolde aarstid
kommer blir det for koldt for kvinderne at staa og arbeide paa stengulv.
4.mndr.
B. Kjelsberg

Sidsel Kvarteig
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I KA R OGALAND
T EKS T : S IGVE ESPELAND

ARKIVMATERIALE
ETTER BARNEVERNINSTITUSJONER I ROGALAND
Rettighetene til barn som har vært i barnevernsinstitusjoner burde vært ivaretatt gjennom institusjonenes

arkiver. Dessverre viser det seg gang på gang at slik er det ikke. Denne artikkelen er et forsøk på å vise hvor-

dan situasjonen er for arkivene etter barneverninstitusjoner i Rogaland. Informasjonen er basert på de over-

sikter som IKA Rogaland kjenner til. Det er videre forsøkt å nøste litt i løse tråder knyttet til institusjoner

som kan ha hatt befatning med barnevernsbarn og arkiver som står uordnet i organisasjoner/institusjoner

som vi kjenner litt til.

HVA ER GJORT?

I 1986 bevilget Rogaland fylkeskommune midler til
Interkommunalt Arkiv i Rogaland for kartlegging av fylkes-
kommunale arkivsaker dannet i perioden 1837 – 1875.
Arbeidet endte opp i rapporten ”Fylkeskommunale institu-
sjonsarkiv i Rogaland 1873 – 1975” som forelå i 1987. Denne
rapporten nevner 8 institusjoner og om disse heter det:
”De fleste barneverninstitusjoner er startet og eies av private
organisasjoner, men det er fylket som har ansvaret for den
økonomiske driften. Institusjonene er ikke besøkt i forbin-
delse med registreringen av fylkeskommunale arkivsaker”.
Her pekes det på både privat og offentlig eie og drift av
barneverninstitusjoner. Dette er et forhold som ikke gjør
det helt enkelt å skaffe seg oversikt. Opplysningene har
også en slik karakter at for en kjenner av forholdende i
Rogaland, så er det noen spørsmål som slår mot en: Hvorfor
er alle institusjonene som listes opp konsentrert omkring
Stavanger? Hvilke og hvor mange barneverninstitusjoner vet
vi om i Rogaland? For å danne oss et bilde av dette har vi
brukt følgende kilder:

• Intern telefonliste fra BUFETAT som gir en oversikt over
dagens barneverninstitusjoner.

• Informasjon gitt i forbindelse med en større avlevering
av eldre og avsluttet arkiv fra Fylkesbarnevernet i
Rogaland i 2004.

• Rapport fra Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner
i Rogaland (2006).

• Opplisting av nedlagte barneverninstitusjoner som en
eldre saksbehandler i BUFETAT husker.

Disse kildene gir oss navnet på 14 barneverninstitusjoner, og
flere av disse er svært gamle. Resultatet av denne under-
søkelsen gir et bilde av institusjonsutviklingen i hele
Rogaland over tid. Selv om vi ikke har undersøkt etablerings-
tidspunktet for alle virksomhetene, så er det klart at også
flere avinstitusjonene utenfor Stavanger er gamle, f.eks.
Solstrand i Karmøy kommune, Minde i Sandnes kommune og
Skårland på Moi i Lund kommune. I ”Rapport fra Granskings-
utvalget for barneverninstitusjoner i Rogaland” påpekes det
bl.a. at ”svært få av de som har meldt seg til utvalget har
bodd på institusjon i Nord-Rogaland. Det har derfor vært
viktig for oss ved IKA å få en institusjonsoversikt som dekker
hele Rogaland.
Det som også preger dette bildet er en utvikling mot

stadig flere offentlig eide barneverninstitusjoner. I 1953 var
det 181 barnehjem i Norge hvor av 142 var privat eide. Slik
var nok også bildet i Rogaland på 1950-tallet, de fleste
barneverninstitusjoner var eid av frivillige organisasjoner.
Men dette har endret seg over tid og spesielt etter 1980 hvor
fylkeskommunen fikk et større ansvar knyttet til spesielt
driften av barneverninstitusjoner. Etter dette tidspunktet blir
også arkivsituasjonen bedre når det gjelder bevart arkiv-
materiale etter barneverninstitusjoner.

LØSE TRÅDER SOM IKA HAR VÆRT BORTI

Det er mye som tyder på at de barneverninstitusjonene vi
har funnet frem til ikke er alle som har eksistert i Rogaland.
I alle fall er det en del viktig arkivmateriale som vi ikke vet
hvor er, og at det står uordnet arkivmateriale på kontorer
den dag i dag som eierne ikke helt vet hva de skal gjøre
med. Her følger noen eksempler:



Vatneli – Høyland helselags barnepsykiatriske behandlingshjem
Det er hevet over en hver tvil at mange som vokste opp i barnevern-
institusjoner på 1950- til 1970-tallet ikke har hatt en enkel barndom.
”Rapport fra Granskingsutvalget barneverninstitusjoner i Rogaland”
dokumenterer dette. Når barn ikke har det godt kan det gi som
resultat større eller mindre psykiske problemer. Det hender at voksne
personer med slike erfaringer i barndommen søker dokumentasjon
om egne opplevelser. Spørsmål hvor Vatneli har kommet på bordet har
IKA fått noen ganger i årene før 2004, uten at vi har kunnet hjelpe.
I desember 2004 fikk vi derimot en forespørsel fra ei dame som leitet
etter dokumentasjon om sitt opphold på Vatneli. Hun fortalte at hun
og broren var blitt plassert på Waisenhuset i 1969 og ble overført til
Vatneli i 1970. Denne damen, som var 10 år i 1970, fortalte under-
tegnede på telefon at hun husket at hun opplevde det som vondt å
bli skilt fra broren i forbindelse med overføringen. En ansatt på
Waisenhuset hadde da sagt at nå skulle hun få komme ”te hu mor i
Høyland”. I forbindelse med denne henvendelsen kunne heller ikke
IKA hjelpe til med å framskaffe dokumentasjon. Men forespørselen
førte til at vi gjorde noen undersøkelser for å finne ut noe mer om
Vatneli.
Det vi fant ut var at Vatneli på slutten av 1960-tallet og noe ut på

1970-tallet var et barnepsykiatrisk behandlingshjem som ble eid av
Høyland helselag/Høyland Helseheim. Denne private organisasjonen
eide bygget og hadde et eget styre som sto for driften av institusjo-
nen. De ansatte ble etterhvert lønnet av fylkeskommunen da denne
ble etablert på 1970-tallet. Utover på 1970-tallet gikk virksomheten
over til noe som het ”Miljøhuset”. Ut fra dette igjen ble det etablert
noe som het ”Psykoseavsnittet for autister”. Til slutt ble trådene
samlet ved barnepsykiatrisk avd. på Stavanger universitetssykehus som
i dag er en avdeling under sykehusets psykiatriske klinikk.
Dette er alt vi vet. Vi vet svært lite om hvor evt. arkivmaterialet etter

Vatneli er. Mye tyder på at det er integrert i Stavanger Universitets-
sykehus sitt barnepsykiatriske pasientarkiv, men det er langt fra
sikkert. Arkivmaterialet kan ha gått tapt. Det er også mye som tyder
på at Vatneli kan ha vært det som granskingsutvalget for barnevern-
institusjoner i Rogaland kaller en ”institusjon for særomsorg (verne-
skole)”. Verneskoler var for de vanskeligste barna som også ble ansett
å ha behov for psykiatrisk/psykologisk behandling. En psykiatrisk
overlege var ansvarlig for en verneskole. I løpet av de undersøkelsene
omkring Vatneli som vi ved IKA i sin tid gjorde fikk vi muntlige antyd-
ninger om at Vatneli hadde en tilknytning til Rogaland Psykiatriske
sykehus på Dale i Sandnes, som ikke er så langt unna. Det er interes-
sant å merke seg at ”Rapport fra Granskingsutvalget for barnevern-
institusjoner i Rogaland” ikke nevner Vatneli i det hele tatt, og derfor i
liten grad går opp grensen mellom barnevern og psykiatri lokalt. De
formelle lovene og reglene på dette området gjennomgås derimot. >>>
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Haugesund Sanitetsforening av NKS
Dette er en organisasjon som over lang tid har drevet med
mye helse- og sosialrelatert virksomhet i Nord-Rogaland.
Organisasjonen eier i dag bl.a. Revmatismesykehuset i
Haugesund som er det eneste større private sykehuset i
Rogaland. Organisasjonen har også drevet med sykehotell,
sykehjem og drevet en barneverninstitusjon. Vi kjenner ikke
navnet på denne institusjonen. I forbindelse med at IKA i
2005 ble forespurt om å komme med et pristilbud på et ord-
ningsoppdrag for Revmatismesykehuset i Haugesund og
dets eier Haugesund Sanitetsforening av NKS, gjorde vi en
kartlegging av som det knytter seg ordningsbehov til. Under
kartleggingen kom vi på kontoret til Haugesund Sanitets-
forening av NKS over et arkivskap som inneholdt 3 skuffer
med dokumenter og en safe med protokoller o.a. Dette ble
vi fortalt at er uordnet arkiv etter en barneverninstitusjon
som Haugesund Sanitetsforening drev. Vi ble også fortalt at
det har vært forespørsler om innsyn i dette arkivmateriale
som dagens personale i sanitetsforeningen har betraktet
som vanskelig å håndtere. Arkivvolumet ble anslått til
mellom 5 og 7 hyllemeter.

Det vi kan trekke som en slutning på bakgrunn av de foran
skisserte ”løse trådene”, er at det står uordnet og usikret ar-
kivmateriale etter barnevern relatert virksomhet rundt om i
Rogaland den dag i dag. Og at det har eksistert virksomhe-
ter som trolig har etterlatt seg arkivmateriale som i dag sy-
nes å være i ferd med å forsvinne inn i historiens tåkeheim
hvis noe ikke blir gjort for å finne arkivene.

BEVART ELDRE OG AVSLUTTET ARKIVMATERIALE ETTER BARNE-

VERNINSTITUSJONER I OFFENTLIGE ARKIVINSTITUSJONER I

ROGALAND – TILSTAND OG PLASSERING

Hva er så status når det gjelder bevart eldre og avsluttet
arkivmateriale etter barneverninstitusjoner ved arkivinstitu-
sjoner i Rogaland? Bevart arkivmateriale etter kommunale
vergeråd og barnevernsnemnder har IKA god oversikt over
for de fleste nåværende og tidligere kommuner i Rogaland.
Bildet er noe annerledes når det gjelder barnevernsinstitu-
sjoner. Her er det ingen som har den totale oversikten over
bevart arkivmateriale. IKA har 36 hyllemeter med arkivsaker
etter Barne- og familietjenesten i Rogaland fylkeskommune,
Statsarkivet i Stavanger har arkiv etter et par barneverninsti-
tusjoner, det samme har Stavanger byarkiv og Haugesund
byarkiv. Rogaland fylkeskommune har noe, primært regn-
skapsmateriale, noe ligger fortsatt ute hos private institu-
sjonseiere, noe har forsvunnet i omorganiseringer og noe
har trolig gått tapt.

HVA KAN GJØRES?

Vi har altså mange tomrom i våre kunnskaper om arkivma-
teriale etter barneverninstitusjoner i Rogaland. Det gjort en
del for å trygge arkiv etter barneverninstitusjoner for etter-
tiden, men her er fortsatt en del å gjøre. Vi kan f.eks.:

• På bakgrunn av ”løse tråder” som vi kjenner til kan vi
dra ut og aktivt forsøke å spore opp arkivmateriale.

• Ta kontakt med frivillige organisasjoner for å få til
avlevering til offentlige arkivinstitusjoner av arkiv
materiale etter barneverninstitusjoner som vi vet om
eller har hørt om.

• Katalogisere alt arkivmateriale som er ved offentlig
arkivinstitusjoner i dag i samme system (ASTA).

• Lage en samlet oversikt for hele fylket over bevart
arkivbestand etter barneverninstitusjoner, og sørge for
at alle offentlig arkivinstitusjoner kjenner til hva de
andre har.

Vi har altså mye vi kan gripe fatt i hvis offentlige arkivinsti-
tusjoner får midler til å gjøre jobben. I Rogaland må vi i alle
tilfeller ikke hvile på laurbærene etter granskingsutvalgets
arbeid. •

Merk: Artikkelen er sterkt forkortet av Redaktøren. Opprinnelig
versjon kan fåes ved henvendelse til IKA Rogaland/forfatteren.

>>>
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Barnevernsarkivet i i Breidablikkgt. 57: Foto: Sigve Espeland
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Pressen var godt representert, både NRK Nordland TV, lokaltv og lokalavis
møtte opp.

Arkivar Nansy M. Schulzki sammen med Jon Engmark, en av de faste
fortellerne på Fortellerstua. Engmark ”åpnet Lydarkivet” ved å sette i gang
ei spøkelseshistorie under åpningen 12. desember.

Gjemte og kanskje glemte lydklipp presenteres på nett når Arkiv i
Nordland nå har åpnet Lydarkivet på www.arkivinordland.no . Åpningen
på Lydarkivet ble markert 12.desember 2006 hos en av de faste leveran-
dørene av lydarkiv; ”Fortellerstua” ved Tverlandet Bo- og servicesenter.

Arkiv i Nordland oppbevarer ikke bare papirbaserte arkiv, også en del
lydmateriale har funnet veien til våre depot. Blant annet har vi mottatt
forfatter Dag Skogheims samlinger, som inneholder spennende intervju
om 2. verdenskrig, det tyske felttoget på Helgeland 1940 og arbeider-
bevegelsen i Nord-Norge. Lydfiler fra Fortellerstua på Tverlandet Bo- og
servicesenter er også en historieskatt der godt voksne mennesker fortel-
ler fra egen barndom og ungdom. Disse historiene ønsker de å dele med
mange flere, og har valgt Arkiv i Nordland som samarbeidspartner for å
nå ut til det brede publikum.
Forespørselen fra Bo- og servicesenteret satte fart i planene våre om å

lage et lydarkiv på nettstedet til AiN. Men siden lydmaterialet har vært
oppbevart på gamle bånd og kassetter måtte et større digitaliserings-
arbeid til for å gjøre materialet tilgjengelig. Lydspor fra dette arbeidet
gir unike gløtt inn i historien, og vi vil jevnlig legge ut på nye artikler
med lyd på nettstedet til AiN.
Velbekomme!

ARKIV I NORDLAND
T EKS T : NANSY M. SCHULZK I

«Ka du førrtæll?»
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Intervjuene i medlemsbladet Arkheion
handler ofte om folk som har arbeidet
lenge med arkivsaker i offentlig eller
privat virksomhet. Denne gangen snur vi
på flisa med Maria Fausa som har kort
fartstid og erfaring med arkivarbeid.
Hun startet engasjementet sitt som kon-
tormedarbeider og arkivassistent ved
Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal
i april 2006. Etter intern opplæring ar-
beider Maria hovedsakelig med person-
registre - arkiv fra helse- og sosialsekto-
ren, klientarkiv og tannlegearkiv.

– Du hadde ingen erfaring med
offentlige arkiver før du begynte ved
IKA Møre og Romsdal. Folk flest vet lite
om offentlige arkiver og betydningen
av dem. Hva betydde ordet arkiv for
deg?
– Da jeg søkte på engasjementet stod

det i stillingsannonsen at den som ble
ansatt skulle arbeide med ordningen av
eldre kommunale arkiver. Jeg assosierte
ordet arkiv med noe man gjorde i mu-
seumssammenheng. Museer forbinder
jeg gjerne med noe dødt – noe som har
eksistert, men som ikke har betydning
for folk flest i hverdagen. Derimot visste
jeg at tannleger, legekontor og andre
offentlige virksomheter brukte arkiv
siden jeg selv har benyttet meg av slike
tjenester. Jeg visste fint lite om eldre,

kommunale arkiver, omfanget av dem
og viktigheten av slike dokument-
samlinger.

– Tilgang til offentlige arkiver skal
sikre dokumentasjon av fortiden, rett-
sikkerhet og demokratisk kontroll av
styresmakten. Hva har du lært om
betydningen av arkiv og tilgangen til
dem?
– Noe av det første jeg fikk oppleve

da jeg begynte her på IKAMR handlet
om en privatperson ute i en kommune
som skulle på et rettsmøte dagen derpå.
En hastesak. Vedkommende var ute
etter et dokument som kunne hjelpe
han i en veitvistesak med kommunen.
Med god hjelp fra kollegaer fant vi fram
til det rette dokumentet. Dette resulter-
te i at han vant saken og fikk den erstat-
ning han hadde krav på.
Jeg lærte mye av denne saken. Bl.a

viktigheten av at slik dokumentasjon
hadde blitt tatt vare på og at den var til-
gjengelig for folk som hadde behov for
denne type beviser. Jeg lærte også noe
om hvor viktig det var at arkivmaterialet
var skikkelig ordnet og lett å finne fram
i. Sist, men ikke minst, lærte jeg at arkiv
handler mest om mennesker og mennes-
kelige behov. Arkiv handler om mennes-
ker – ikke om museumsgjenstander.
I senere tid har det dukket opp lignende

saker – spesielt billighetserstatninger.
Slike saker ser ut til å handle om men-
nesker som i en eller annen form har
lidd overlast i barndom eller i ungdoms-
tiden. Jeg føler at denne type saker kre-
ver tålmodighet og varsomhet siden det
ofte dreier seg om mennesker som har
opplevd og kanskje opplever vonde ting.
Slike saker er ressurskrevende, tar mye
tid og jeg blir ofte sliten, men dette
oppveies av at jeg opplever arbeidet
med slike saker som svært meningsfullt.
Det handler om våre medmennesker og
arbeidet med arkiv har fått en ny dimen-
sjon for meg.

– I de 10-15 siste årene har det vært
mye snakk om rettighetsdokumetasjon.
Individer eller grupper har reist krav
om erstatning for helseskader, overgrep,
omsorgssvik. Her er det gjerne mennes-
ker med lite ressurser det handler om.
Hvordan leter du etter dokumentasjon?
– Personregistrene oppbevares i et

eget magasin hos oss og er ordnet i
arkivbokser av kommunene før materia-
let blir avlevert. Innhenting, framfinning
og utlevering av dokumentasjon skjer
etter initiativ eller forespørsel fra ansvar-
lige i de enkelte kommunene. De fleste
henvendelsene jeg får er greie. Jeg
bruker noen få minutter på å finne
den riktige mappen.

I KA MØRE OG R OMSDAL
T EKS T : ROLF BRAADLAND

INTERVJUET:
MARIA FAUSA

NYBEGYNNEREN



De kommunene som avleverer her i
Møre og Romsdal er flinke og det mes-
te av personregistermaterialet er ord-
net og listeført. Men det hender at jeg
prøver å spore opp arkivmateriale ved
å kontakte både lokalhistorikere, poli-
timyndigheter og folkeregister for å
finne opplysninger. Jeg har også tatt
kontakt med familie etter avdød lege
for å oppspore legearkiver. Slike arki-
ver viser seg ofte å ha blitt tilintet-
gjort, brent eller havnet i bosset og
mye pasientinformasjon har gått tapt.
På denne bakgrunnen er jeg enga-

sjert i Nettverk for Rettighets-
dokumentasjon. Denne gruppen har
som mål å etablere samarbeid mellom
de kommunale arkivinstitusjonene om
behandling av rettighetsdokumenta-
sjon på landsbasis. Det er viktig å få
utarbeidet felles retningslinjer for
behandling av personregistre og å
skape økt arkivfaglig kompetanse i
kommunene. Dette har vært veldig bra
for meg å høre hvilke problemer andre
som jobber innen samme felt støter på
i sin hverdag. Vi opplever samme
erfaringer og har problemer
som gruppen i fellesskap
kan finne gode løsninger
på.

– Videre planer for deg selv?
– Den tiden jeg har arbeidet ved IKA

Møre og Romsdal har gitt mersmak og
jeg følger for tiden Arkivskolen - et
nettbasert undervisningstilbud. På sikt
håper jeg å bli tatt opp ved Arkiv-
akademiet for å tilegne meg bredere
kompetanse innenfor arkivyrket. Jeg
håper å kunne fortsette her ved IKA
Møre og Romsdal, lære av nye utfor-
dringer og tilegne meg nye erfaringer.
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Innen markedsføring snakker man om ”push” og ”pull”, forskjellen mellom aktivt å dytte produkter

på markedet (push), og å vente til man blir spurt (pull). Stadig flere kommuner velger ”push” som prinsipp

når det gjelder publisering av egne sakspapirer på Internett.

DATAT ILSYNET
T EKS T : GUNNEL HELMERS , SEN IORRÅDGIVER

”Dytt-prinsippet” kan se arbeidsbesparende ut i utgangs-
punktet. Men er det slik? Eller er man villig til å ta for stor
risiko på vegne av egne innbyggere? Datatilsynet mener
risikoen er høy, og ser at stadig flere kommuner gjør feil.

De siste feilskjærene på min presseklippliste er:
• Ålesund kommune kringkastet navn på søkere av sosial-

stønad (februar 2007).
• Aurland kommune publiserte opplysninger om fødsels-

numre til tre personer på nettsiden sin.
• Gloppen kommune publiserte opplysninger om fødsels-

nummer, bankkontonummer og gjeld til en navngitt
person (januar 2007)

• Mandal kommune hadde opplysninger om 26 personers
fødselsnummer på sine nettsider. Alt tydet på at
opplysningene hadde ligget der i to år. (januar 2007)

• Haugesund kommune kringkastet fødselsnummeret til
mer enn 14 000 personer, (november 2006)

• Hole kommune publiserte en søknad med underliggende
dokumenter på nett (april 2006)

Datatilsynet har av og til blitt oppringt av lokaljournalister
som har bedt oss se på et kommunalt dokumentarkiv på nett
og vurdere om publiseringen er grei. Jeg har til gode å opp-
leve en tjeneste uten feilpublisering. Jeg har ikke behøvd å
lete lenge for å finne feilene.
Å legge saksdokumenter på Internett, innebærer en publi-

sering. Publisering (”push”) er noe annet enn å yte innsyn på
bestilling fra postlista (”pull”). Kommunene har en rekke
opplysninger som ikke skal på nett. Følgene kan være svært
store for den det gjelder dersom taushetsbelagte opplysning-
er kommer på avveier, blant annet fordi Internett som kanal
har en rekke særpreg. Blant annet er det svært begrensede
muligheter til å gi tilsvar, eller til å få slettet eller korrigert
feilaktig eller misvisende informasjon. Opplysingene blir
kopiert, og det er i praksis umulig å vite hvor de blir lagret

for senere, ubegrenset bruk. Ingen kontroll med egne
personopplysninger, manglende tilsvarrett og fraværende
slettemuligheter er meget problematisk i forhold til grunn-
leggende personvernhensyn.
Alle kommuner er enige i at taushetsbelagte opplysninger

ikke skal publiseres. Helseopplysninger og opplysninger om
svært private sosiale faktorer er det lett å skjønne at nord-
menn ikke vil ha liggende tilgjengelig i andre menneskers
stue.

Men hva med de trivielle opplysningene om privatpersoner?
Skal ikke de like godt kunne publiseres på Internett?
Man ville jo sendt ut dokumentet på forespørsel likevel?
Fødselsnummer er ingen ”farlig” opplysning, ikke er det

sensitivt, ikke er det taushetsbelagt. Imidlertid har det et vern
ved at det ikke skal fremkomme ubeskyttet. Nummeret skal
ha en ”konvolutt” rundt seg, det vil si at det ikke kan kring-
kastes uten spesiell beskyttelse. Årsaken er at det er lett å
misbruke. Man kan skaffe seg varer og tjenester ved hjelp av
nummeret, man kan omadressere post. Mange lever i den
tro at personer som kan oppgi et navn og den navngitte
personens fødselsnummer, er den personen de kan
fødselsnummeret til. Det vil si at fødselsnummeret i mange
sammenhenger oppfattes som et personlig ”passord”.
Kommunen har også andre trivielle opplysninger. Hva med

en søknad om redusert avgift for renovasjon? Noe mer trivielt
enn dette kan knapt tenkes? Eller kanskje det betyr at ingen
er hjemme, og huset står uten tilsyn?
Trivielle opplysninger kan innebære at andre får vite svært

mye om en, eller tror at de får vite mye. Det er ingen grunn
til å tro at opplysningene ikke blir brukt. Vi vet allerede at
mange arbeidsgivere googler potensielle arbeidssøkere.
I Datatilsynet har vi i flere år påpekt at informasjonen man
legger på nett også må ses på som et vedlegg til en eventuell
jobbsøknad. I fremtiden må vi kanskje påpeke at brevet til
kommunen også vil kunne fungere som vedlegg?
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DYTT ELLER DRA?

PERSONVERN



TUT OG KJØR MED NY OFFENTLIGHETSLOV?

Fram til den nye offentlighetsloven trer i
kraft, antakelig i 2008, pålegger person-
opplysningsloven kommunen å gjennom-
gå hvert dokument og vurdere person-
vernhensyn opp mot publisering. Man må
vurdere konkret om personvernhensyn
tilsier at dette dokumentet, som er offentlig etter offentlig-
hetsloven, likevel ikke kan publiseres på nettet av kommunen
selv.
Personvernet vil muligens ikke lenger være et ”hinder” for

publisering når den nye offentlighetsloven trer i kraft. Loven
sier klart at forvaltningsorganet kan publisere offentlige
dokumenter. Dersom det ikke kommer egne bestemmelser
for personvern i forskriften, blir det unødvendig for kommu-
nen å vurdere om personvernhensyn veier tyngre enn sam-
funnets interesse i at akkurat dette dokumentet skal være
publisert på Internett. Da ligger det godt til rette for ”dytt-
prinsippet”. Bare fremtiden vil vise om forskriften kommer
til å kreve at man viser personvernhensyn.

PARADOKS

De gode formålene med offentlighet og meroffentlighet kan
håndheves uten at alle forvaltningens ikke-taushetsbelagte
opplysninger om privatpersoner rutinemessig skal publiseres
på Internett. Det er et langt sprang fra allmennhetens mulig-
het til å be om innsyn i saker som omhandler privatpersoner,

til aktiv nettpublisering av de samme
opplysningene. Dersom dokumenter
som ikke er omfattet av taushetsbe-
stemmelser alltid skal publiseres, kan
det paradoksalt nok føre til mindre
offentlighet.
Årsaken til det kan være at forvalt-

ningen rett og slett syns det blir for drøyt å publisere alt, og
prøver å unnta mer. Da vil de gode hensiktene bak offentlig-
hetsprinsippet, mer tillit, økt kontroll med forvaltningen og
så videre, bli skadelidende.

ARBEIDSBESPARENDE?

Hvis man skal regne på om publisering av alt som ikke er unn-
tatt offentlighet er arbeidsbesparende, må man ta med alle
faktorer. Man må også regne med avvikshåndtering ved feil-
publisering, klager fra publikum, eventuelle erstatningskrav,
og muligheten for rutinesvikt og teknisk svikt med påføl-
gende presse-/ eller krisehåndtering. Og så må man legge
opp rutinene slik at det blir færrest mulig feil. Når rutinene
stadig glipper, har de fleste involverte kommunene skyldt på
”menneskelig svikt” eller kalt hendelsen en ”glipp”. Har ikke
kommunene bedre forsvar enn å skylde på egne ansatte eller
tilfeldighetene? Når feilene fra norske kommuner er så
mange, må kommunene være villige til å vurdere om man
har valgt riktig metode, det holder ikke å skylde på sine egne
folk. •
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ARKIV I NORDLAND
T EKS T : SOLVE IG L INDBACH JENSEN

Hoder med historie
For de fleste av oss er et brevhode bare en topptekst, som inneholder

avsenderopplysninger og reklame, og vi overser den gjerne.

Brevhodet er jo ikke hovedinnholdet i et brev!

HVA ER BREVHODET?

Et brevhode viser avsendernavn og avsenderadresse. Det
befinner seg i hovedsak øverst på brevarket. Med både brev-
hode og logo ønsker man å profilere seg. Det er i så måte et
profileringsverktøy.
Begrepet brevhode er forlengst inne i vår datatekniske

verden. Ved søk på begrepet brevhode på Internett vil man
få opp mange treff om e-post eller dokumentmaler. Vi
bruker elektroniske brevhoder i dag, med informasjon om
hvem vi er og kontaktinformasjon. I det digitale dokumentet
setter man gjerne inn firmalogoen i brevhodet – som brukes
f. eks til elektronisk post.

HVORFOR ER BREVHODET INTERESSANT?

Avsender kan ved hjelp av brevhodet fortelle hvem han eller
hun er. Med våpen eller logo som illustrasjon kan man gi
inntrykk av at brevet er seriøst. Særlig viktig er dette for
forretningsdrivende. Dette er en ideell sjanse til å reklamere
for seg selv, og produktet de selger. Vi kan også lese ut av
brevhodet hva avsender har fremhevet, og det vil gi oss
hint om hva de er stolte av, hva de vil vise av seg selv, eller
assosieres med.
Eldre brevhoder gir gjerne et inntrykk av at brevet er

eksklusivt. Noen har arbeidet med at det skal se fint ut. Selv
om det er trykt opp i tusenvis av eksemplarer gir brevet et
bedre inntrykk når brevhodet er forseggjort. Det er også
interessant å se hva som blir framhevet eller framelsket i
gamle brevhoder. Det er iallfall mer enn adresse og telefon-
nummer!

BILDER PÅ FORTID

De eldre brevhodene kan gi oss visuelle bilder av fortiden.
De kan fortelle oss noe om datidens samfunn og tankegang.
Det kan også fortelle historien om en bedrift, et firma, en
organisasjon og litt om samfunnet for øvrig.

Torkil Thime sier i sin bok “I hodet på et brev” at brev-
hodene er en viktig kilde til studiet av norsk næringsliv,
teknologi og bygningshistorie. Her er det altså mye historie
å hente, spesielt industrihistorie. Mange av de gamle bedrif-
tene og fabrikkene har bilder av lokaler, viktig utstyr eller
viktige personer i sine brevhoder. Noen av disse brevhodene
er laget før fotografiet ble oppfunnet (ca 1839) og er derfor
kanskje ekstra interessante.
Før var det en mer omfattende prosess å lage brevhodet,

både i forhold til å tegne selve brevhodet, men også trykke-
prosessen. De grafiske fagarbeiderne jobbet med trykke-
plater og var utdannet både i reproduksjonsteknikk og typo-
grafi. Et brevhode fra gammelt av forsøkte også å si noe om
hvem eierne var og hva de gjorde. Man kunne gjerne ”
skryte” litt av seg selv. Dette kunne man gjøre ved hjelp
av bilder og tegninger av flotte fabrikker, bygninger, samt
årstall som viste hvor lenge de hadde eksistert, noe som
indikerte et stabilt og trygt forretningsselskap.

STILRETNINGER

Ved midten av 1800-tallet, og begynnelsen av 1900-tallet,
kan brevene være svært forseggjort, både med tanke på
skrift og brevhode. Enkelte brev er rene kunstverk med sine
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utsmykninger. Ifølge Thime har utviklingen vært at brev-
hodene har gått fra en ornamental stil, med mye utsmyk-
ninger, til en mer funksjonell og enklere stil. Dette stemmer
overens med stilretningene for øvrig innenfor kunsten.
Man kan til dels følge endringene i kunsthistoriens stil-
retninger fra den klassiske, via den romantiske til en mer
funksjonalistisk og moderne stil i brevhodenes forming.
Den mer moderne stilen har gitt oss brevhoder som er

enkle og nøkterne, mange med bare streker eller farger
som virkemiddel, der kun form og farge skal gi en assosia-
sjon. Noen av disse minner også om det man innen kunsten
kan kalle nonfigurativt og kubistisk.

Bildene av følgende brevhoder er hentet fra kommunale og
private arkiv i Nordland, som oppbevares i Arkiv i Nordlands
magasiner i Bodø. Brevhodene viser eksempler på ulike stil-
arter og retninger innenfor kunst og typografi. I enkelte av
brevhodene kan det forekomme en blanding av stilarter. At
noen velger å ha med noe gammelt og noe nytt i brevhodet
kan være et bevisst valg for å vise at firmaet har en solid
fortid, men at de også er moderne og følger med i tiden.

Bodø apoteks brevhode er datert 1877 og viser en typisk
1800-tallstradisjon, der brevhodet er rikt ornamentert.
Det er utsmykket med border bestående av banner,
blomster og svaner. Bordene med blomster kan være i
nspirert av gresk stil, fordi dekoren minner om joniske
rosetter. Brevhodet kan også være inspirert av dragestilen
fra vikingtiden, som ofte brukte dyrehodeornamentikk.
Dette ser vi på hver side av bordene – hvor det er dekorert
med svanehoder. Hovedbildet i midten er av en svane.
Svanen kan symbolisere det hvite og rene. En annen
mulighet er at de har brukt svanen i brevhodet fordi svane-
ne var Apollons hellige fugler, og den greske guden Apollon
kunne lege sykdommer. Dette brevhodet har en klassisk stil-
art og har muligens vært det vi i dag kjenner som
Svaneapoteket.

Otto Koch var kjøpmann i Bodø. Firmaets brevhode har en
skrifttype som minner om kalligrafi. Det gir et visst eksklu-
sivt inntrykk, samtidig som det er moderne. Rent stilmessig
er det mer romantisk enn funksjonalistisk. Navnet er skrevet
på et slags banner eller fane. Årstall for etableringen er
også tatt med for å vise hvor gammelt firmaet er. Selve
brevet er datert 1929. I en sirkel er det tegnet et utsnitt av
byen, med Kocks bygning i fronten. Koch er tydelig stor i
forhold til de andre bygningene. Bodø er i dag en by med
rette linjer, slik den ble gjenreist etter 2. verdenskrig. Men
på dette utsnittet av byen kan man få en anelse av hvordan
byen har sett ut. Vi ser takvinduer, bakgårder, gelender og
andre typer piper enn i dag. Det er spennende fordi det
blitt et slags kikkehull inn i Bodø bys historie.

Firmaet L.A. Meyer fra Mo i Rana har et
stort brevhode. Hele venstresiden er utfor-
met som en søyle, med border av gresk
inspirasjon. To sirkler dekorerer brevhodet,
det ene øverst til høyre og det andre
nederst til venstre. I den øverste sirkelen er
handelsguden Merkur avbildet og i den
nederste hans handelsflåte. Man kjenner
Merkur igjen fordi hjelmen hans er dekorert
med vinger, og heroldsstaven hans i front på
skipet. Merkur var i antikken handelens og
håndverkets gud, og symbol på velstand og
for kjøpmannsstanden.

Brevet er fra 1918, mens etableringsdatoen
for L.A. Meyer er 1854. Selve teksten er i
rødt og i en moderne skrifttype. Den røde
teksten fremhever vareutvalget, som er
betydelig. >>>
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Dette brevet er datert 1932 og viser firmaet Ragnar Schjølbergs brevhode. Vi ser
en lang rekke med bygninger, båter, fjell og midtnattsol. I og med at det er plas-
sert et mindre hus til venstre for fabrikkbygningen, framstår bygningene ekstra
store. Det de produserer og bildene med midtnattsola
er fremhevet med rødt. I logoen med øya Landego og
midtnattsola er teksten på engelsk og spansk – og det
viser at firmaet også rettet seg mot spansk- og engelsk-
talende land. For øvrig hadde Bodøs byvåpen også
Landego og midtnattsola som motiv, før de fikk dagens
kommunevåpen som består av midtnattsola. Selve teg-
ningen i brevhodet er kanskje ikke typisk moderne,
mens skrifttypen til gjengjeld er enkel og moderne.

Aksjeselskapet Brettesnes var lokalisert i Lofoten. De tilbød både fiskevarer fra sin
fabrikk og ass. landhandel. Brevhodet har en moderne stil. Bildet ser ut til å være
et fotografi, der det vises aktivitet og produksjon ved hjelp av røyk fra fabrikkpi-
pen. Det at de har valgt et fotografi er kanskje en måte å vise at de er med i tiden
– da dette er laget rundt 1920-årene og fotografi ikke var allemannseie.
Skriften er nøktern og moderne. Denne type skrift gir et inntrykk av renhet, en

oversiktlig og rolig skrift – i motsetning til en mer urolig, med snirkler og border.
Her er det ingen unødvendige effekter. De viser kun det som er viktig, og hører
derfor hjemme i den funksjonelle stilart. Til venstre står det hva de selger, og foto-
grafiet sier på en måte: her ligger vi og her er vi! Det kan ha vært et poeng å vise
at de ligger rett ved sjøen, og derfor har tilgang på råvarer i umiddelbar nærhet.

Firmaet N. Jakobsen har et brevhode med
masse detaljer. Her foregår det mye! Det
er en relativt stor tegning med bygning-
er, båter, mennesker og natur. Til venstre
i bildet ser vi tog samt et sjøfly til høyre i
fronten. Dette viser at de er aktive og
mobile. Det norske flagget er innringet
øverst til venstre. Dette var nok laget i en
tidsperiode da det ble oppfordret landet
rundt å ”handle norsk”. Litt spennende
er det at brevet er datert 1940. Det var
ikke så lenge før det Norske flagget var
bannlyst av de tyske okkupantene.
Brevhodet er til dels nasjonalromantisk,
men absolutt moderne, både i tegningen
og skrifttypene. •

Kilder:
Torkel Thime “I hodet på et brev”, 1999 Mesi AS,
Stavanger
Artikkel av Torbjørn Eng: Den nye typografiens gjen-
nombrudd i Norge – Typografi i en revolusjonær tid.
Symbolleksikon Hans Biedermann, Cappelen 1992
Symbollex J.C. Cooper, København: Politikens Forlag
1994
Nettstedet Wikipedia.no

Forstørret utsnitt av Otto Kochs
brevhode (forrige side)

>>>
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ARKIVFORMIDLING

FOR FOLK FLEST

BERGEN BYARKIV
T EKS T : ÅS TA VADSET

Ved Bergen Byarkiv ser vi på all kontakt med publikum som en del av formidlingsvirksomheten vår

– alt fra besvaring av publikumshenvendelser til omvisning i arkivutstillinger.

I Verdenserklæringen om Menneskerettighetenes artikkel
22 står det:

”enhver har som medlem av samfunnet rett til so-
sial trygghet og har krav på at de økonomiske,
sosiale og kulturelle goder som er uunværli-
ge for hans verdighet og den frie utvikling
av hans personlighet, blir skaffet til veie
gjennom nasjonale tiltak og internasjo-
nalt samarbeid i samsvar med hver en-
kelt stats organisasjon og ressurser”.

Dette betyr at alle har rett til tilgang til
sin kulturarv og til å være en del av den
historien som blir bevart og formidlet.
Ved byarkivet i Bergen ser vi hver dag vik-
tigheten av denne artikkelen.
I juni 2004 flyttet Bergen Byarkiv inn i nye

lokaler ved gamle Hansa bryggeri.
Planleggingen og byggingen av det nye anleg-
get ble utført etter prinsippet om universell utfor-
ming – etter initiativ fra ABM-utvikling. Elektroniske
døråpnere, heis og brede dører gjør at adkomst til og frem-
kommelighet i bygget er tilfredsstillende for personer med
nedsatt bevegelighet, så vel som folk med barnevogn. Bruk
av kontrastfarger på trappetrinn og i gulv gjør det enklere
for svaksynte å ta seg frem. I ekspedisjonen har vi valgt en
skranke i kontrastfarge, som har en nedsenket del hvor det er
enkelt for en rullestolbruker å komme inntil. Resultatet har
blitt en bygning som er lett tilgjengelig for publikum og som
også tar høyde for ansatte med nedsatt funksjonsevne.
Målet om tilgjengelighet har etter hvert grodd fast i samt-

lige avdelinger – og har utgangspunkt i en demokratisk tan-
kegang: Samlingene er folkets eiendom – arkivet forvalter
dem på vegne av folket.
Særlig ved formidlingsavdelingen, som har til oppgave å

formidle innholdet i arkivene, er dette fokuset sentralt. For å
nå flest mulig med formidlingen vår må vi benytte oss av uli-
ke metoder avhengig av den besøkendes forutsetninger. For
at for eksempel en person som er forståelseshemmet skal ha
like stort utbytte av sitt besøk ved arkivet som det en forsker
har, må de behandles ulikt. Som saksbehandler har man der-
med et ansvar for å tilpasse formidlingen etter hver enkelt

besøkendes behov og evner. Erfaringer viser at det gjerne er
de som trenger mest assistanse som har størst personlig be-

hov for den dokumentasjonen man kan finne frem.
Dette kan eksemplifiseres i innsynssakene vi har

behandlet i forbindelse med erstatningssaken
for tidligere barnehjemsbarn i Bergen
kommune.

Det nye anlegget inneholder også et
utstillingslokale. Dette var Norges første
spesialbygde lokale for arkivutstillinger,
og er plassert i publikumsområdet ved
lesesal og ekspedisjon. Vår målsetning
er at utstillinger skal presenteres på en
slik måte at flest mulig besøkende kan
ha utbytte av dem. Om man har dette i
minnet når man planlegger og utformer
en utstilling kan man med relativt enkle

grep inkludere grupper som ellers ville ha
vært ekskludert som publikum, for eksempel

barn, eldre og personer med nedsatt funksjons-
evne. Da vi jobbet med den første utstillingen

dukket det opp mange spørsmål. Hvordan formidle
skrevne dokumenter, foto eller kart til blinde? Hvilken sikt-
høyde må man plassere illustrasjoner i for at rullestolbrukere
skal kunne nå dem? Finnes det standarder for skrifttype og
skriftstørrelse i forhold til svaksynte? Hvordan utformer man
en tekst som skal kunne leses av dyslektikere? Kan alle døve
lese? Eller bør man formidle innhold til dem via tegnspråk?
Siden ingen før oss hadde jobbet på denne måten med arkiv-
utstillinger var der ingen erfaringer å lære av. Vi fant løsning-
ene delvis i samarbeid med funksjonshemmedes interesseor-
ganisasjoner – delvis ved selv å være kreative. Ettersom vi
under prosessen savnet en veiledning på det å lage tilgjenge-
lige utstillinger søkte vi i ettertid penger fra ABM-utvikling
for å henholdsvis evaluere utstillingen vår og å skrive en
håndbok i det å lage tilgjengelige utstillinger. Evalueringen
viste at mange av grepene vi hadde tatt fungerte tilfredsstil-
lende. Det mest vellykkede var nok å lage et manuskript på
bakgrunn av utstillingen, få det lest inn av en profesjonell
skuespiller og lagt lydfilene på en iPod-spiller som man bar
med seg rundt i utstillingen. En veldig stor andel av de besø-
kende benyttet seg av denne løsningen, som i utgangspunk-
tet var laget med henblikk på synshemmede. Andre grep har >>>
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ET SAMARBEID MELLOM NORSK ARKIVRÅD OG RIKSARKIVAREN

vi måttet endre på. For eksempel viste det seg at systemet vi
hadde laget for at blinde skulle navigere seg frem i utstillings-
lokalet virket forvirrende for enkelte av dem. For oss var disse
tilbakemeldingene svært nyttige – og vi ønsker å dele dem
med andre. Håndboken vil bli fullført iløpet av våren – og har
som målgruppe personale ved kulturinstitusjoner som har som
oppgave å utforme utstillinger.
Bergen Byarkiv deltar i et nasjonalt ABM-nettverk for uni-

versell utforming og tilgjengelighet for alle. For oss har dette
vært et nyttig forum for diskusjon og erfaringsutveksling.
Nettverket er ledet av Fetsund Lenser og legger i disse dager
ut på studietur til England, hvor man har kommet et godt
stykke lenger med tilgjengelighetsarbeid enn man har i Norge.

>>> Vi deltar også i ABM-utviklings prosjekt ”arkivfor-
midling til skolen”, og har i den forbindelse blitt
utfordret til å jobbe med tilgjengelighet som en
integrert del av vårt prosjekt.
En slik tilnærming er av stor betydning. I de aller
fleste klasser i grunnskolen finnes der elever som har
behov for spesielle tilrettelegginger – og som har rett
til å bli møtt på sine premisser.
Per i dag er ikke nettsidene våre spesielt godt egnet

for at synshemmede med sine hjelpemidler skal kunne
finne frem på dem, men jobben er i gang med å få all
informasjon over i Bergen kommunes nye nettportal
som er laget etter WAI-standard.
Når tilgjengelighetsfokuset har blitt en integrert

del av vår virksomhet - noe som er med fra starten i
planlegging av alle formidlingstiltak – er det ikke et
haleheng som kompliserer og fordyrer prosessen. Ved
å ha fokus rettet mot tilgjengeliggjøring oppnår vi at
våre formidlingstiltak blir brukbare for mange flere –
for ”folk flest”. Jeg vil også påstå at både jobbingen
med prosjektene og det ferdige resultatet har blitt mer
spennende nettopp på grunn av at vi har blitt nødt til
å tenke nytt. •

Arkivakademiet har som formål å drive arkivutdanning
på høyt nivå til beste for arkivfunksjonene så vel i
offentlige som i private virksomheter. Arkivakademiets
studietilbud er godkjent som høgskolestudium.

ARKIVAKADEMIET HAR FØLGENDE TO STUDIETILBUD:

• Semesterenhet i arkivfag
• Påbyggingsenhet i elektronisk arkiv

INTERESSERT?

Søknadsskjema, studieplan og ytterligere opplysninger kan
du få ved å kontakte: Arkivakademiet, tlf. 22 02 26 71,
telefaks 22 23 74 89 eller ved å gå inn på våre nettsider:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/utdanning/
arkivakademiet.html

SØKNADSFRIST OG ADRESSE:

Søknadsfristen er: 1. august 2007.
Adressen er: Arkivakademiet,
c/o Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo
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ØSTFOLD
INTERKOMMUNALE ARK IV S E L S KAP

Adresse:
Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Sarpsborg rådhus,
Glengsgt. 38, Sarpsborg
Tlf: 69 11 62 49 - 69 11 62 60
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com

Personale:
Vigdis Bjørnstad, daglig leder
Tlf: 69 11 62 49 Mobil: 906 414 89
E-post: vib@sarpsborg.com
Lene-Kari Bjerketvedt, arkivfaglig kons.
Tlf: 69 11 62 60 Mobil: 958 94 291
E-post: lekb@sarpsborg.com

Medlemskommuner:
Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl,
Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad,
Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg,
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad,
Våler og Østfold fylkeskommune

DOKUMENTHÅNDTERINGSRUTINER
Selskapet har arbeidet mye med dokumenthåndteringsrutiner i mange av eierkommunene. Dette
arbeidet har i hovedsak vært utført i forbindelse med at flere har innført sak/arkivsystem enten for
første gang eller oppgradert til nyere versjoner. Når rutinene har blitt godkjent av ledelsen i den
enkelte kommune, har IKA Østfold holdt en orientering om de nye rutinene og det arkivfaglige
som ligger til grunn for disse. Alle ansatte i kommunene som har blitt berørt av disse dokument-
håndteringsrutinene har vært tilstede og fått opplæring i hvorfor man må ha rutiner, hvem som
har ansvaret for å gjøre hva osv. Det er blitt satt fokus på samspillet mellom saksbehandlere, ledere,
merkantilt ansatte og arkivpersonalet. Selskapet har fått mange positive tilbakemeldinger på disse
samlingene og vil videreføre dette arbeidet i andre kommuner som ønsker det.

KURS
I slutten av februar startet selskapet opp et nytt kurs for arkivarer uten formell utdannelse innen
arkiv. Hensikten er å få hevet kompetansen til arkivarene ute i kommunene slik at de står litt bedre
rustet til å kunne mestre dagens utfordringer innen dokumenthåndtering og arkiv. Kurset vil gå
over 5 dager fordelt utover våren og sommeren. Det er 17 påmeldte til dette kurset og det er
meget postivt at så mange har satt av tid til dette.

NY PROSJEKTMEDARBEIDER.
Fylkesarkivet har fått midler fra ABM til å etablere Kulturnett. Vi har gått sammen med Hedmark
fylkeskommune slik at det skal etableres et felles kulturnett for Hedmark og Oppland. Som prosjekt-
leder er tilsatt Mildri Een Eide. Hun er utdannet arkeolog og har bred erfaring i arbeid med kultur-
formidling. Hun er tilsatt i full stilling i 2007 og 50% i 2008.

FULLELEKTRONISK ARKIV I OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Fylkesarkivet har sittet i prosjektgruppa som skal innføre fullelektronisk arkiv i Oppland fylkeskom-
mune. Samtidig som fylkeskommunen går over fra DocuLive 4..0 til Public360 innføres elektronisk
arkiv for sentraladministrasjonen samt alle videregående skoler. Dette skjer i løpet av mars måned.

ARBEIDET MED IKS FOR HEDMARK OG OPPLAND
Samarbeidet med Statsarkivet i Hamar om etablering av et IKS for Hedmark og Oppland er lagt på is.
Etter ønske fra samtlige kommuner i Oppland er det nå nedsatt et eget utvalg som skal se på etable-
ring av en arkivordning for kommunene i Oppland. Det er nedsatt et utvalg som består av represen-
tanter fra Sør-Fron kommune, Gjøvik kommune og Vang kommune og Fylkesarkivet i Oppland.
Utredningen skal være ferdig innen utgangen av mars. Resultatet skal legges fram for kommunene
via KS og Rådmanssutvalget i fylket.

ETABLERING AV ET UTDANNINGSTILBUD FOR ARKIVARER
Fylkesarkivet og Høgskolen i Lillehammer har igangsatt et prosjekt om etablering av et nytt studietil-
bud ved Høgskolen i Lillehammer med oppstart høsten 2007. Norsk Senter for Informasjonssikkerhet
(NorSIS) på Gjøvik, Statsarkivet på Hamar, Forsvaret og Opplandsarkivet ved. Maihaugen har vært sen-
trale samarbeidspartnere i prosjektet.

Arkiv og informasjonsforvaltning, som studiet er kalt, vil samlet gi 60 studiepoeng fordelt på 5
emner. Første emne: Elektroniske arkiver - muligheter og utfordringer har oppstart høsten 2007.
Emne 2 og 3 er planlagt igangsatt våren 2008 og emne 4 og 5 høsten 2008. www.arkivutdanning.info.

Adresse:
Fylkesarkivet i Oppland
Fakkelgården
Vormstuguvegen 40,
2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
E-post: fylkesarkivet@oppland.org
Internett: www.farkiv.ol.no

Personale:
Svein Amblie, arkivleder
E-post: svein.amblie@oppland.org
Kirsti Sletten, arkivar
(kirsti.sletten@oppland.org)
Tormod Holdbrekken, arkivar
(tormod.holdbrekken@oppland.org)
Reidar Sandin, bokbinder
(reidar.sandin@oppland.org)
Pål Mjørlund, fotoarkivar
(pal.mjorlund@oppland.org)
Pål Mjørlund, IKT-arkivar
(pal.mjorlund@oppland.org)
Dagmar Buen, arkivar
(dagmar.buen@oppland.org)

Depotarkiv for :
Oppland og Hedmark fylkeskommune,
Kommuner: Lillehammer (Fåberg ),
Gausdal (Vestre og Østre Gausdal),
Åsnes (Hof), Søndre Land (Fluberg),
Sør Aurdal, Vang, Lunner, Gran,
Jevnaker, Stor Elvdal, Våler, Sel

Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvol
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk
behandlingsenhet i Oppland
Forsvaret (Utdannings- og kompetanse-
senter for hærens samband, SBUKS)

Annet: Norsk fredssenter



AUST-AGDER
KULTURHISTORISKE SENTER,ARKIVET

PERSONALNYTT
En ny person er fast tilsatt som arkivar/rådgiver fra og med 5. mars 2007 i full stilling. Kristoffer Vadum vil ha
kommunal arkivdanning, arbeid med depot/bevaring og et hovedansvar for foto som sine arbeidsoppgaver.
Monika K. Håland har et års permisjon fra sin stilling. Vi har tatt inn en ekstrahjelp som skal jobbe hos oss frem
til høsten.

175-ÅRSJUBILEUM
Det er 175 år siden Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum ble stiftet, 8. mars 1832. Siden da har
institusjonen gjennomgått mange organisatoriske endringer og flere ganger skiftet navn. Oppgavefeltet har
vokst kraftig og endret karakter, men hovedidéen bak institusjonen; å ta vare på kunnskap om fortida til nytte
og opplysning for samtida, er i prinsippet den samme. I 1995 ble Aust-Agder-Arkivet organisert som et inter-
kommunalt selskap, og styrefellesskapet med Aust-Agder-Museet opphørte. I 2003 ble Aust-Agder-Arkivet,
Aust-Agder-Museet og Aust-Agder Museumstjeneste slått sammen til Aust-Agder kulturhistoriske senter.

ARBEID I 2006
Arbeid som spesielt kan nevnes fra 2006 er at vi har utarbeidet en plan for fotobevaring og digitalisering av
våre fotosamlinger. Vi har også utarbeidet en oversikt over barnevernsinstitusjoner i Aust-Agder for perioden
1900-2007. Tre kommuner og fylkeskommunen har startet et stort samarbeidsprosjekt for å anskaffe nytt
sak-/arkivsystem, en rekke andre datasystemer samt å opprette en innbyggerportal på nett. Vi deltar i
prosjektet som arkivfaglige rådgivere.

ARKIVDEPOT
Våre magasiner er igjen nær ved å fylles. Vi venter en avlevering fra Arendal kommune på nærmere 1500
hyllemeter. Høsten 2007 vil vi få innredet et nytt tilleggsmagasin i våre lokaler i Barbu.

SEMINARER OG KURS
Det vil bli avholdt en rekke arkivkurs for saksbehandlere i løpte av våren, etter forespørsel fra kommunene.
Det vil også bli arrangert arkivfaglig fylkesforum i løpet av året.

I N T E RKOMMUNALT ARK IV FOR
BUSKERUD , VE S T FOLD OG TE L EMARK I K S

IKA KONGSBERG
ASTA PÅ NETTET. I februar ble arkivkatalogene fra Asta lagt ut på ikakongsberg.no i søkbar form. Det er i
denne omgang bare mulig med et fritekstsøk. Det å finne frem i ”vanlige” arkivsaker uten andre stikkord
enn arkivnavn og serienavn, vil fremdeles trenge en del arkivkunnskap. Vi tar etter hvert sikte på å få inn en
del informasjon om kommunale arkiver.

LESESAL I BUSSEDALEN
Onsdag 14. februar hadde vi de første besøk på vår nye lesesal i magasinet i Bussedalen 7. Der vil være fast
åpningstid mandager og onsdager fra 10.00 til 14.00. Det vil dessuten kunne være åpent etter avtale.

DEPONERING AV PERSONREGISTRE
Vi har i år mottatt vårt hittil største privatarkiv til deponering. Deponeringen kommer fra Betanien Hospital
i Skien, som er en diakonal stiftelse utgått av Metodistkirken i Norge. Betanien Hospital har deponert ca
30 hyllemeter med pasientjournaler.

ABM-NETTVERKSMØTE
1. februar arrangerte IKA Kongsberg et ABM-nettverksmøte med tanke på å tydeliggjøre sammenhengen
mellom kilder i de ulike sektorene mht formidling. Første møte i Buskerud ble vellykket, og tilsvarende mø-
ter i Telemark og Vestfold vil bli arrangert i løpet av våren 2007.

NYTT FELLESPROSJEKT I KOMMUNENE
Rett før nyttår ble det igangsatt et prosjekt i Vest-Telemark for felles innføring av nytt sak-/arkivsystem. De
deltakende kommunene er Fyresdal, Tokke, Vinje, Nissedal, Kviteseid, Seljord og Tinn. IKA Kongsberg har
fått oppgaven å utarbeide nye arkivrutiner for kommunene, samt å være faglig ansvarlig for forprosjektet.

NYE EIERKOMMUNER
Re og Seljord er nye medeiere fra nyttår.

Adresse: Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf: 37073500, Faks: 37073501
E-post: postmottak@aaks.no

Nettsted: www.aaks.no

Åpningstider Arkivet:
Ekspedisjon: Man -fre 8-15

Lesesal: 15.9-14.5
Ma,on,fr kl. 9-15, ti,to kl. 17-20
Lesesal 15.5-14.9: ma-fr kl. 9-15

Personale arkivavdelingen:
Berit Stie, leder arkivavd.
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fotograf

Gro Stormoen Nilsen, arkivar/rådgiver
Kjell Knudsen, arkivar/rådgiver

Claus Å. Gramm, bokbinder
Ismail Rafieh, bokbinder

Inge Manfred Bjørlin, arkivar/rådgiver
Monika Kurszus Håland, arkivar/rådgiver

Kristoffer Vadum, arkivar/rådgiver

Arkivpersonale tilknyttet
formidlingsavdelingen:
Lise Råna, arkivar/rådgiver

Ann Carol Endresen, sekretær

Engasjementer:
Ole Jerry Aas, registrator

Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle,
Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad,

Grimstad, Iveland, Risør,
Tvedestrand,Valle, Vegårshei, Åmli,

Aust-Agder fylkeskommune

Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg

Tlf.: 32 76 40 20
E-post: postmottak@ikakongsberg.no

Personale:
Wenche Risdal Osen, daglig leder
Tlf.: 32 76 40 21 Mob.: 992 79 615
E-post: wenche@ikakongsberg.no

Torleif Lind, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 23 Mob.: 992 79 635
E-post: torleif@ikakongsberg.no

Ina Halle-Knutzen, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 25 Mob.: 481 75 837

E-post: ina@ikakongsberg.no
June Wahl, rådgiver

Tlf.: 32 76 40 24 Mob.: 992 79 657
E-post: june@ikakongsberg.no

Steinar Marvik, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 27

E-post: steinar@ikakongsberg.no
Torfinn Fønseth, ordningsmedarbeider

Tlf.: 32 76 40 28
E-post: torfinn@ikakongsberg.no

Petter Pedryc, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 22 Mob. 974 25 327
E-post: petter@ikakongsberg.no

Sidsel Kvarteig, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 26 Mob.:992 29 627

Anne Magnussen, sekretær
Tlf.: 32 76 40 29
Eierkommuner:

Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hole, Hurum,
Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Nes, Nore

og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken,
Sigdal, Øvre Eiker, Andebu, Hof, Horten,

Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sande,
Svelvik, Tjøme, Tønsberg, Fyresdal,

Hjartdal, Nissedal, Nome, Notodden,
Porsgrunn, Seljord, Siljan, Tinn, Tokke,
Vinje, Asker, Buskerud fylkeskommune
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Adresse:
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf: 51 50 12 83 Faks: 51 86 11 40
E-post: epost@ikarogaland.no
Internett: http://www.ikarogaland.no

Personale:
Anne-Lise Kirkerud, arkivsjef (vikar)
Tlf: 51 50 12 82 Mob: 917 74 397
E-post:
annelise.kirkerud@ikarogaland.no
Vigdis Bergstad, Permisjon
Sigve Espeland, arkivkonsulent
Tlf: 51 50 12 81 Mob: 952 02 965
E-post: sigve.espeland@ikarogaland.no
Gerd Hertaas, arkivsekretær
Tlf: 51 50 12 83 Mob: 952 06 025
Hallgeir Olsen, arkivkonsulent
Tlf: 51 50 12 84 Mob: 952 05 822
E-post: hallgeir.olsen@ikarogaland.no
Anne Gundersen, papirkonservator
Tlf 51 50 12 85
E-post: anne.gundersen@ikarogaland.no
Elin Lea Christensen (midl. ansatt)

Medlemskommuner:
Bjerkreim, Bokn, Eigersund,
Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland,
Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund,
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda,
Sokndal, Sola,Suldal, Time, Tysvær,
Utsira, Vindafjord

Interkommunale selskaper:
Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk
IKS, Interkommunalt Vann-, Avløp- og
Renovasjonsverk IVAR

Faste abonnenter:
Helse Stavanger og Helse Fonna

Adresse:
Märthas vei 1, 4633 Kristiansand
Tlf: 38 14 55 91 Faks: 38 14 55 92
E-post: ikava@ikava.va.no
Hjemmeside: www.ikava.no

Personale:
Kjetil Reithaug, arkivsjef
E-post: reithaug@ikava.va.no
Mobil: 9208 9207 Tlf. 38 14 55 93
Turid Holen, rådgiver
E-post: holen@ikava.va.no
Mobil: 9282 1945 Tlf: 38 14 55 97
Bård Raustøl, rådgiver
E-post: raustol@ikava.va.no
Mobil: 922 17 220 Tlf: 38 14 55 90
Betty D.Stensgård, sekretær
E-post: stensgard@ikava.va.no
Tlf: 38 14 55 91

Medlemskommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Songdalen,
Søgne, Vennesla,
Åseral, Vest-Agder fylkeskommune

I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

VEST-AGDER
DEPOTTJENESTEN
Depottjenesten for alle kommunene i Vest-Agder er kommet godt i gang etter oppstarten i september i
fjor. Vi har en god del besøk som ønsker å se på kommunalt materiale, og med fortsatt informasjonsar-
beid regner vi med at antallet dette øker. Vi har fått flere tilbakemeldinger både fra kommuner og
publikum på at denne løsningen fungerer utmerket og at servicen er økt betraktelig for flere typer
henvendelser.

BARNEVERNSGRANSKING I KRISTIANSAND
Kristiansand kommune har etter mønster fra Bergen og Oslo satt i gang gransking av situasjonen for
personer som har vært i kontakt med barnvernet i kommunen siden 1950-tallet frem til slutten av 1970-
tallet. Kommisjonen har vært i kontakt med oss og statsarkivet, og vi er blitt forespeilet en del arbeid
med granskingen. Granskingen er også vedtatt utvidet både geografisk og tidsmessig, så vi forventer
mer arbeid på dette området i tiden fremover.

FORMIDLINGSPROSJEKTER
Vi har for skoleåret 2007 – 2008 tilbudt skolene i Vest-Agder er opplegg for elevene med arkiver i regi
av den kulturelle skolesekken. Vi har også fått støtte av ABM-u til et prosjekt med lokalarkiver i bibliotek.
Dette er vår lokale variant av samme prosjekt i Trøndelag og Møre og Romsdal.

IKA

GENERELT
IKA Rogaland registrerer stigende etterspørsel etter deponert materiale, særlig mht rettighetsdokumenta-
sjon. Fra kommunenes side har det vært etterspørsel etter å få avlevert elektronisk arkivmateriale i forbin-
delse med at flere av kommunene i Rogaland planlegger å gå over til full-elektroniske arkiver, enkelte er
allerede i full gang. Videre går arkivplan-arbeidet sin gang rundt om i kommunene. I tillegg er det konti-
nuerlige avleveringer og ordningsarbeid på gang.

KURS OG KONFERANSER
Kontaktkonferansen, som i høst ble holdt på Høiland gård i Årdal i Hjelmeland kommune, hadde elektro-
niske arkiver og avleveringer av disse som hovedtema. Vi nøt godt av IKA-samarbeidet og hyret inn Rolf
Petter Waage fra IKA Møre og Romsdal og Jan Tore Helle fra IKA Hordaland som forelesere.

På kurssiden har vi startet opp med grunnkurs etter noen år med liten etterspørsel, det viste seg å være
vellykket. Det ble avholdt tre grunnkurs i løpet av høsten.

PERSONALNYTT
Hallgeir Olsen har permisjon fra IKA fram til 1.desember d.å., i hans sted har vi fått Tor Ingve Johannessen.
Tor Ingve kommer fra Statsarkivet i Stavanger hvor han har arbeidet med arkiver fra Statoil.

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

ROGALAND IKS



BERGEN BYARKIV
ARKIVDAGEN – 400 BESØKENDE
Siden sist har vi markert Arkivdagen 2006. Vårt tema var ”50 år siden 50-årene” der vi fokuserte på frem-
veksten av bydelen Landås. Emnet var valgt i tilknytning til et skoleformidlingsprogram om etableringen av
velferdsstaten, og ble presentert gjennom en ny utstilling og flere foredrag. Vi fikk svært god pressedek-
ning, og opplevde det utrolige å få ca 400 mennesker på besøk samtidig. Alle planlagte opplegg måtte om-
kalfatres og vi hadde omvisninger og foredrag i parallelle sesjoner og skjenket kaffe til den store medalje.
En dundrende suksess!

PORTAL
Bergen kommune har innført en portalløsning for sine nettbaserte tjenester, og Byarkivet er begynt å melde
inn sine saker. Det er en litt uvant måte å jobbe på, men vi tror at det kan bli lettere for publikum å finne
frem. Foreløpig er det ikke så mye vedrørende arkiv som er lagt inn, men vi har flere ting på beddingen.

STRATEGIARBEIDET
er kommet godt i gang. Vi har en aktiv plangruppe og det produseres mye skriftlig materiale. De fleste tek-
stene foreligger i første versjon når dette skrives, men det gjenstår adskillig mht til justeringer og leting et-
ter synergieffekter etc. Det er meningen at arbeidet skal munne ut i en kommunedelplan for arkiv, og vi sik-
ter på å være ferdig til 1. juni.

HAVNEVESENET
Var så fornøyd med resultatet av vårt ordnings- og katalogiseringsprosjekt at de sørget for pressekonferanse
og god pressedekning. Sjekk opp de mange fine artiklene om havneforhold i oppslagsverket <oVe>!

JULENISSENS ARKIV
Av de mer spesielle avleveringer vi har tatt imot rangerer Julenissens arkiv meget høyt oppe. Det dreier seg
altså om arkivet etter Magnus Hamsund, mangeårig julenisse ikke bare i Bergen, men over hele verden. Han
har besøkt barnehjem i Japan og Australia og mange andre steder, med anbefalelsesbrev fra UD i lommen.

Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Fakturaadresse: Bergen kommune, LRS,

Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 62 83 Telefax: 55 56 62 40

E-post:
post.byarkivet@bergen.kommune.no

Til enkeltperson:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no

Nettsider:
http://www.bergen.kommune.no/byarkivet/

http://www.oppslagsverket.no

Personale:
Administrasjon:

Arne Skivenes, byarkivar
Marit Andersen, konsulent

Moderne arkiv:
Karin Gjelsten, fagsjef

Phat Di Duong, spesialkonsulent
Nina Klæboe, spesialkonsulent

Dessuten Sentralarkivet, se nedenfor
Foto og digitalisering:

Anne Louise Alver, avdelingsleder
Jan Sverre Sage, spesialkonsulent

Formidling og publikumsbetjening:
Mona Nielsen, avdelingsleder

Åsta Vadset, arkivar
Marit Haugland, konsulent

Edna Olaug Kallset, rådgiver (perm)
Depot og katalog:

Knut Geelmuyden, avdelingsleder
Grete Fjeldtvedt, rådgiver

Birgit Stølen, rådgiver
Aslak Wiig, fagkonsulent
Erik Hillestad, konsulent
Paul Lossius, bokbinder

Per Meyer, typograf
Sondre Hess, registrator

Bjørn Borlaug, saksbehandler
Tiankham Johannesen, renholder

Privatarkiver/LAB:
Terje Haram, avdelingsleder,

Birger Haugdal, arkivar
Tor Jarl Knudsen, konsulent

Prosjektmedarbeidere:
Kristin Kjos, Bjarne Medbye,

Ragnhild Botheim, Knut Skeie Aksdal,
Oddbjørn Berntsen, Ingfrid Bækken,

Morten Sverre Jenssen, Bjørn R.Jahnsen,
Charles Grande, Lars Bostrøm Johannesen,

Egil Foldøy, Ine Merete Baadsvig,
Stein Johannesen
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Postadresse BBA sentral:
Boks 7700, 5020 Bergen

E-postadrese:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no

Personale:
Ann O. Gjerde (arkivleder)

Kari Amundsen, Grethe Andersen
Nina Buene, Marita Eide

Grethe Espedal, Rune Gjerde
Janne Hagenlund (vikar)

Elisabeth Håvåg, Heidi Johannessen
Brith Kvale, Sigrund E. Lill (vikar)

Tina Lindstrøm, Geir Madsen
Liv Meyer, Inger Johanne Rene,
Betty Salhus, Astrid Skarsvåg,
Tore Skaug, Inger Strømme,
Anne-Marie Vatle Tangen

Bente Toft, Vidar Woldseth

SAMARBEID
De ansatte ved Sentralarkivet skal i tiden fremover ha fokus på samarbeid innad. Vi skal fremstå som én
avdeling som skal serve kommunen best mulig, ikke mange små grupper som kun er engasjert i begrensede
deler av forvaltningen. For å kunne utvikle seg til å bli et arkiv som skal serve alle enheter i Bergen kommune,
må alle ansatte dra i samme retning og forholde seg lojalt til hverandre, til avdelingen og til de vedtak som
fattes. LØFT-samlingene som vi har omtalt tidligere, vil kunne bidra til dette.
Det forventes at den enkelte viser vilje til å arbeide mot de målene som er satt: arkivfaglig kompetanse,

effektivitet og service. For å nå disse målene, har de ansatte vedtatt å prøve ut ny organisering i ett år.
Sentralarkivet skal deles inn i fem grupper som får hver sin faglige leder. Dette vil kunne gi bedre samhand-
ling internt og eksternt, samt sikre en bedre arbeidsfordeling. Det mellommenneskelige er sterkt vektlagt i
tillegg til de faglige utviklingsmulighetene. De fem gruppene skal ikke bare samarbeide internt innad i grup-
pen, men også på tvers av gruppetilhørighet. Faglederne vil sammen med leder av Sentralarkivet ha hoved-
ansvar for interne prioriteringer og for at alle oppgaver blir utført til rett tid.

HAR SENTRALARKIVET EN FREMTID?
Siden Sentralarkivet nå har eksistert i litt over to år, har vi nå foretatt en intern evaluering. Slik arkivet frem-
står i dag, er det ønskelig med både flere ansatte og med større lokaler. Målet er å kunne yte arkivtjenester
av høy faglig standard også for skoler, barnehager, sosialkontor og andre eksterne virksomheter.
Sentralarkivet er uavhengig av kommunal omorganisering, noe som har mange fordeler. Det viser seg at deler
av kommunens arkivmateriale har kommet på avveie ved omorganisering, da det har blitt oppfattet som om
”ingen” har ansvar for arkivet. De ansatte i Sentralarkivet har en unik mulighet til å bygge opp en spesialisert
kompetanse. Sammen med Bergen byarkiv utgjør vi totalt et av de største norske miljøene innen arkivfaget i
Norge. At dette er verdt å ta vare på og utvikle videre er det heldigvis bred enighet om!

SENTRALARKIVET
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HORDALAND IKS
ELEKTRONISK ARKIV OG DEPOT
IKAH har ansvar for avslutta elektronisk arkivmateriale frå 23 kommunar i Hordaland. Tilsaman 28
datasett er avlevert til depottenesta. Desse består av registerinformasjon og elektroniske dokument frå
både Noark-baserte system og andre fagretta dokumenthandsamingssystem. I 2007 skal det avleverast
informasjon frå avslutta sosial- og barnevernssystem i 5 kommunar i Nordhordlandsregionen, i sam-
band med innføring av nye system frå Acos.

IKAH tilbyr kommunane tenester innan arkivdanning knytt til arkivsystem og fagsystem, bevarings-
planlegging, migrering og bearbeiding av data, forvaltning av avleverte datasett og formidling.

ORDNINGSARBEID
Sidan forrige nummer av Arkheion er ordninga av eldre arkiv etter Ulvik herad sluttført med ferdigstilt
arkivkatalog. Det eldre arkivet etter Askøy kommunen er no under ordning, og det same gjeld for
Hosanger kommune. I år er planen vidare å ordna arkivet etter Hamre kommune.
Etter kvart som arkivkatalogane vert ferdigstilte, vert desse lagde ut på vår heimeside.
Sjå www.ikah.no under eldre arkiv.

ARKIVPLAN / ARKIVDANNING
Verktøyet elektronisk arkivplan er teke i bruk av fleire av Hordalands kommunane. Jondal er den siste
kommunen som har starta rullering av arkivplanen. Arbeidet starta i februar og skal vera ferdig til
1. november 2007. Arbeidet er eit ledd i planlegging av overgang til elektronisk arkiv. Vi deltek og med
rådgjeving kring dokumentforvaltning i samband med innføring av nytt fagsystem for pleie og omsorg
i Fjell kommune. Arbeidet vert gjort som ein del av arkivplan. Arkivplan er og ein viktig del av
”Osterøyprosjektet” der vi deltek med rådgjeving.

Adresse:
Årstadveien 22, 5009 Bergen
Tlf: 55 30 60 90 Faks: 55 30 60 95
E-post: post@ikah.no
Heimeside: www.ikah.no

Personale:
Jorunn Dobbe, arkivsjef
Tel. 55 30 60 91
E-post: jorunn.dobbe@ikah.no
Jan Tore Helle, arkivar Tlf. 55 30 60 92
E-post: jan.tore.helle@ikah.no
Randi Krüger, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 97
E-post: randi.kruger@ikah.no
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 93
E-post: aase.stroemme@ikah.no
Rune Lothe, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 90
e-post: rune.lothe@ikah.no

Deltakarkommunar
Askøy, Austevoll, Austrheim, Bømlo,
Eidfjord, Etne, Fedje, Fjell, Fitjar, Fusa,
Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad,
Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen,
Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger,
Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang,
Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden
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DEPOT
I 2006 runda vi 17 kommunar som har tilknytta seg IKA sitt depot for papirarkiv. Dermed er depotet
fullt og vi har difor signalisert utviding. 8 kommunar har alt gjort bindande vedtak om tilslutnad. Det
tyder at det kjem ei utviding av depotet på om lag 200 hm i løpet av hausten 2007. Totalt har vi då
6000 hyllemeter depot.

ARKIVDANNING
30 av medlemskommunane har teke i bruk Arkivplan.no. IKA er også tungt inne i innkjøps- og
opplæringsprosessar i samband med at fleire kommunar i fylket går over til fullelektronisk saks-
handsaming og arkivering.

ELDRE ARKIV
IKA har arbeidet med eldre arkiv som eit av satsingsområda for tida. Mange arkiv vert ordna og
registrert i Asta. Katalogane vert fortløpande lagt ut i IKA sine databaser på heimsidene.

PROSJEKT
IKA har prosjektleiaransvaret for prosjekta Arkivplan.no. I tillegg skal vi i gang med eit 2 årig privat-
arkivprosjekt støtta av Fylket, 25 kommunar og ABM-u. Vi er også deltakar i eit ABM-u-støtta prosjekt
om formidling av arkiv i Folkebilbioteka.

KULTURNETT
Kulturnett er blitt etablert som ei permanent teneste etter å ha tilbakelagt ein toårig prosjektfase.

PERSONALE
Rolf Petter Waage har gått ut i permisjon og Mads Langnes slutta i IKA Møre og Romsdal i desember
2006. Gunnar Olav Morsund og Torbjørn Aasen tek til i IKA Møre og Romsdal f.o.m 1. mars 2007.

I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

MØRE OG ROMSDAL IKS

Adresse hovudkontor IKAM&R:
Kirkegt. 10, Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 13 44 40 Faks: 70 13 44 41
e-post: postmottak@ikamr.no
Heimeside: http://www.ikamr.no/
Adresse avdelingskontor:
Rådhuset, Kaibakken 2,
6509 Kristiansund Tlf: 71 58 61 39
E-post:
postmottak.kristiansund@ikamr.no

Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, dagleg leiar
Tlf.: 70 13 44 42 Mob: 971 88 903
E-post: arnt.ola.fidjestol@ikamr.no
Torun Segtnan Soknes, arkivkons.
Tlf.:71 58 61 39
E-post: torun.soknes@ikamr.no
Gunnar Olav Morsund, arkivrådgjevar,
privatarkivprosjekt, Tlf.: 70 13 44 45
E-post: gunnar.morsund@ikamr.no
Torbjørn Aasen, IKT-arkivar
Tlf.: 70 13 44 43
E-post: torbjorn.aasen@ikamr.no
Jan Aakvik, Tlf.: 70 13 44 46
Kulturnett Møre og Romsdal,
E-post: jan.aakvik@ikamr.no
Rolf Braadland. Arkivkonsulent.
Tlf. 70134447
E-post: rolf.braadland@ikamr.no
Maria Fausa, arkiv og kontormedarb.
Tlf: 70134440
E-post: maria.fausa@ikamr.no

Medlemskommunar:
Aukra, Aure, Averøy, Eide, Frei, Fræna,
Giske, Gjemnes, Halsa, Haram, Hareid,
Herøy, Kristiansund, Midsund, Molde,
Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Sande,
Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal,
Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal,
Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven,
Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta,
Møre og Romsdal fylke



I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

TRØNDELAG IKS
IKA Trøndelag er etablert i nye lokaler ved DORA, og er dermed samlokalisert med Statsarkivet i
Trondheim, Trondheim Byarkiv, Sør Trøndelag fylkeskommune og Universitetsbiblioteket. Den
offisielle åpningen av ABM-senteret er først 8. mai, men lesesalen er åpen for besøkende og de
nye magasinene er tatt i bruk.

KURS OG INFORMASJONSVIRKSOMHET
Kontaktkonferansen avholdes i mars. For våre øvrige kurs og tilbud ligger det informasjon på våre
hjemmesider.

PERSONALE
Tone Stakvik og Leif Roar Kristiansen ble ansatt i IKA Trøndelag i februar. Begge skal arbeide med
ordningsprosjekter. Kristiansen begynner i mars, og Stakvik begynner etter påske.

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks

Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebroG)
7042 TRONDHEIM

www.ika-trondelag.no
Personale:

Kari Remseth, daglig leder
Tlf. 73 88 46 74/ 92 60 61 18

E-post: kari.remseth@ika-trondelag.no
Gro Merete Løkvoll, rådgiver
Tlf. 73 88 46 75/ 90 04 58 99

E-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no
Lin Øiesvold, rådgiver

Tlf. 73 88 46 73/ 95 21 55 07
E-post: lin.oiesvold@ika-trondelag.no

Ståle Prestøy, IKT-rådgiver
Tlf. 73 88 46 76/ 90 05 57 08

E-post: stale.prestoy@ika-trondelag.no
Erik Roll, rådgiver, Tlf. 73 88 46 72

Randi Leistad, IKT-rådgiver
Tlf. 73 88 46 71

Jens Rønning, arkivar/rådgiver
Tlf. 73 88 46 77/ 92 28 73 51

E-post: jens.ronning@ika-trondelag.no
Leif Kristiansen, prosjektmedarbeider

E-post: leif.kristiansen@ika-trondelag.no
Eierkommuner:

Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Inderøy, Klæbu, Leksvik,
Levanger, Lierne, Malvik, Melhus,
Meråker, Midtre Gauldal, Mosvik,

Namsskogan, Oppdal, Orkdal, Os, Osen,
Rissa, Roan, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun,

Steinkjer, Stjørdal,
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tydal,

Verdal, Ørland og Åfjord
Nord Trøndelag fylkeskommune

Trondheim byarkiv har hatt en aktiv periode den senere tiden. Vår interne posttjeneste som betjener alle
kommunens avdelinger og enheter tilbakelegger daglig om lag 100 mil fordelt på 5 postruter. Det arbei-
des nå for å effektivisere fagområdet, med å redusere fysisk post som kjøres mellom de ulike enheter.

Et av tiltakene er at stadig flere enheter flytter sin daglige arkivtjeneste til byarkivets dokumentsenter
som er Trondheim kommunes sentralarkiv. Dokumentsenteret håndterer arkivverdig post for om lag
halvparten av kommunens enheter i skrivende stund. Rett over påske har vi også på plass de nødvendige
verktøy for å håndtere sensitivt materiale, slik at også disse dokumentene kan skannes. Dette innebærer
at mange av enhetene innen helse og omsorgssektor kan overføre arkivdanningsoppgaver til byarkivet.
Historisk arkiv har hatt en voldsom økning i partsinnsynssaker i perioden. Store medieoppslag rundt
overgrep ved barnehjemsinstitusjoner, organisering av støttegrupper, offentlig granskingsutvalg og
oppreisningsutvalg har mangedoblet antall henvendelser vedrørende rettighetsdokumentasjon.
Trondheim byarkiv har fått ekstraordinære bevilgninger over en toårsperiode for å håndtere dette.
Fagområdet er i tillegg styrket ved tilsetting av lenge etterlengtet fagkompetanse. Historiker Sindre
Aarsbog er ansatt i fast stilling og vil ha oppgaver med ordning, katalogisering samt formidling.

For øvrig ser enheten fram til å samles under felles tak. Uka før påske flytter vårt grafiske senter hit til
Dora. Grafisk senter utformer og produserer ulike trykksaker og printoppdrag for både Trondheim
kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og en del eksterne oppdragsgivere. Fagområdet vil forhåpent-
lig også bli en aktiv bidragsyter til våre øvrige samarbeidspartnere på arkivsenteret ved Kulturbunker
Dora.

Besøksadresse:
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret

Maskinistgata 1, Trondheim

Postadresse:
Trondheim kommune

Trondheim byarkiv, 7004 TRONDHEIM
Tlf.: 72548280 Faks: 72546300

E-post: trondheim-byarkiv.
postmottak@trondheim.kommune.no

Nettsted:
www.trondheim.kommune.no

Kontaktinfo fagansvarliggruppen:
Hans Frederik Selvaag, enhetsleder

E-post: hans-frederik.selvaag@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72542237
Hilde Guldteig Lien,

fagansvarlig posttjenesten
E-post: hilde-guldteig.lien@

trondheim.kommune.no
Tlf. 72542229

Kari Korsen, fagansvarlig moderne
arkiv-dokumentsenteret

E-post: kari.korsen@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72542218
Morten Johansen,

fagansvarlig historisk arkiv
E-post: morten.johansen@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72542221
Per Lohse, fagansvarlig Grafisk senter

E-post: per-johannes.lohse@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72548280

TRONDHEIM BYARKIV
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SOGN OG FJORDANE
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er ein fylkeskommunal kulturverninstitusjon som arbeidar med
vern og formidling av arkiv og anna kjeldetilfang. Formidlingsverksemda til Fylkesarkivet skjer via
Internett, www.fylkesarkiv.no, føredrag, konferansar, artiklar i ulike fagblad og gjennom
Fylkesarkivet sitt eige tidsskrift, Kjelda. Kommunearkivordninga er ein av fagavdelingane ved
Fylkesarkivet, og arbeider med arkivfaglege tenester for fylkeskommunen og alle dei 26 kommu-
nane i fylket.

AKTUELT FRÅ FYLKESARKIVET:
NY DEPOTTENESTE FOR ELEKTRONISKE ARKIV
I 2006 opna vi sentraldepot for kommunar og fylkeskommunen. Med dette har våre medlemskom-
munar høve til å avlevere både papirarkiv og elektroniske arkiv. Hausten 2006 vart Geir Utmo tilsett
som ikt-arkivar. Han arbeider no med å byggje opp det nye depotet. Vi har allereie tatt imot den
første avleveringa av eit fullelektronisk arkiv.

HØYANGER, LUSTER OG ÅRDAL I ARBEID FOR FYLKESARKIVET
Frivillige personar i Høyanger, Luster og Årdal er med på å registrere informasjon om bileta i foto-
samlingar frå desse kommunane. Til saman har arkivet skanna kring 10.000 bilete og opplysningar
til desse vert no samla og registrerte inn på Internett av lokale krefter. Bileta i Årdal og Høyanger
er tekne av fotografar som var knytt til industrien i desse to kommunane.

MØTEBØKER PÅ NETTET
Historieinteresserte frå fylket kan no finne møtebøker frå kommunestyre og formannskap på
Internett. For nokre kommunar er digitale kopiar kopla saman med eit saksregister. 109 møtebøker
frå 1837-1964 med til saman 43.000 sider er skanna og lagde ut på Internett. Møtebokregisteret
inneheld pr. februar 2007 91000 saker frå kommunestyre og formannskap. I desse ligg og Kåfjord
kommune i Troms der sakene er registrerte av IKA Troms som nyttar Fylkesarkivet si løysing.

KONTAKTKONFERANSEN 2007
Arkiv i Nordland (AiN) skal arrangere årets kontaktkonferanse 26.-27. mars, og temaet er Arkiv i
samtid og framtid. Kontaktkonferansen er rettet mot arkivmedarbeidere og ledere med ansvar for
arkiv i fylkeskommunen og Nordlandskommuner.

VÅRENS KURS
AiN skal i år legge til rette for en modulbasert kurspakke. Slik kan arkivpersonell i fylkeskommune
og kommuner bygge opp arkivkompetanse gradvis, ved å ta kursene i rekkefølge. Kursene vil også
gi mer utbytte for deltakerne da man er på samme faglige nivå. Årets kurs starter i Bodø i mai,
med modul 1, der temaet vil være generell arkivdanning med k-koder.
Vi skal også arrangere kurs i Lødingen kommune i mai, i ordning av eldre arkivmateriale.

ARKIVPLANKURS
Vi kjører i gang arkivplanarbeidet for kommuner på nettstedet arkivplan.no denne våren. Kursene
er delt opp i 2 deler, og kjøres for utvalgte grupper. Del 1 av kurset tar for seg AiNs arkivplanmal,
generelt om arkivplan, hvordan finne fram/bli kjent på nettstedet, og hva som er viktig før
gjennomføringen i egen kommune. Del 2 er kurs i hvordan bruke og lage sidene i egen arkivplan
på nettstedet. Videre oppfølging tas med den enkelte kommune.
Les mer om konferanse, kurs og arbeidet med arkivplan.no på vår hjemmeside.

NY ABM-UTSTILLING!
Nordland fylkeskommune markerer i år at det er 20 års siden Leningrad oblast og Nordland fylkes-
kommune inngikk avtale om vennskapssamarbeid. Dette skjedde på et tidlig tidspunkt, bare to år
etter at Michael Gorbatsjov kom til makten og lanserte Glasnost og Perestrojka. Samarbeidet
markeres med arrangementer begge steder, blant annet utstilling. Utstillingen er et ABM-samar-
beid, og AiN deltar med en representant. Arrangementene finner sted i St. Petersburg fra 3. til 6.
mai, og i Nordland i september.

ARK IV I

NORDLAND

Adresse:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2,
6863 Leikanger, www.fylkesarkiv.no
Tlf: 57656400 Faks: 57656101
E-post: postmottak.sffarkiv@sfj.no
E-post enkeltpersoner: fornavn.etternavn@sfj.no
Tilsette:
Gunnar Urtegaard, fylkesarkivar, tlf 57656401,
Randi Melvær, sekretær/stadnamn, tlf: 57656400,
Snorre Øverbø, depot og arkivar, privatarkiv
tlf: 57656403,
Karianne Schmidt Vindenes, fagleiar –
komm. arkiv, tlf: 57656406
Berit Selseng, registrator, tlf: 57656407
Sturla Binder, arkivar - kommunale arkiv,
tlf: 57656420,
Per Olav Bøyum, arkivar - kommunale arkiv,
tlf: 57656414,
Arild Reppen, fotograf/fotoarkivar, tlf: 57865124,
Elin Østevik, fotoarkivar, tlf: 57656418,
Oddvar Natvik, utvandring/pers.data/fotovern,
tlf: 57656405,
Øystein Åsnes, musikkarkivar, tlf 57656404 ,
Jan Erik Bjørk, digitalisering av lyd, tlf: 57646412,
Hermund Kleppa, prosjekt nettbasert kultur- og
kunnskapsformidling tlf: 57656402,
Bjarnhild Samland, prosjekt nettbasert kultur-
og kunnskapsformidling, tlf: 57656408,
Siri Ingvaldsen, prosjekt nettbasert kultur- og
kunnskapsformidling, tlf: 57825008,
Jurmy Rahimollah, prosjekt nettbasert kultur-
og kunnskapsformidling, tlf: 57825015
Marit Anita Skrede, arkivar – kommunale arkiv,
tlf: 57656416,
Roger Kvarsvik, arkivar – kommunale arkiv,
tlf: 57656433,
Silje Skjenken Svanevik, engasjement
digitalisering, tlf: 57656417
Medlemskomm. i kommunearkivordninga:
Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, Eid,
Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen,
Hornindal, Hyllestad, Høyanger, Jølster,
Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Selje,
Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy, Årdal,
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Adresse:
Høgskolen i Bodø, 8049 BODØ
Telefon 75 51 75 77 og faks 75 51 75 78
E-post: arkiv.i.nordland@nfk.no
Hjemmeside: arkivinordland.no
Ansatte
Inge Strand, leder, tlf: 75 51 15 75,
E-post: is.ain@nfk.no
Ketil Jensen, arkivar privatarkiv, tlf: 75 51 75 87,
E-post: kj.ain@nfk.no
Hanne Osnes, sekretær, tlf: 75 51 75 77,
E-post: ho.ain@nfk.no
Kari A. Kleve, arkivar kommune, tlf: 75 51 75 79,
E-post: kak.ain@nfk.no
Tone-Lise Fische, arkivar fylkeskommunen,
tlf: 75 51 75 85, E-post: tlf.ain@nfk.no
Solveig Lindbach Jensen, arkivar/it-ansvarlig,
tlf: 75 51 75 80, E-post: sj.ain@nfk.no
Nansy M. Schulzki, arkivar kommune,
tlf: 75 51 75 86, E-post: ns.ain@nfk.no
Unni Kymre, arkivar kommune, tlf: 75 51 75 53,
E-post: uk.ain@nfk.no
Øystein Almås, prosjektmedarbeider
tlf: 75 51 75 66, E-post: oystein.almas@nfk.no
Medlemskommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bodø, Brønnøy,
Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy,
Lurøy, Lødingen, Meløy, Nesna, Røst, Saltdal,
Skjerstad, Steigen, Sørfold, Tjeldsund,
Træna, Tysfjord, Vega, Vevelstad, Værøy
Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)

Arkheion -1#2007 33



I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

TROMS (IKAT)

IN T ERKOMMUNALT ARK IV I

FINNMARK
LOKALISERING AV IKAF
På det ekstraordinære representantskapsmøtet den 11.01.07 ble det vedtatt at IKAF skal være
lokalisert i Lakselv. Dermed er en lang prosess over og IKAF kan se frem til å flytte inni nye
lokaler pr 01.09.07. Her vil vi få et depot på 3700 hyllemeter og vil straks vi er i ”hus” starte
innhentingen av eldre og avsluttet arkiv fra våre medlemskommuner.

NYE MEDLEMSKOMMUNER
01.01.07 ble Alta og Hasvik kommune medlemmer av IKAF. Da er 17 av 19 kommune i Finnmark
medlemmer. IKAF har som mål at de to gjenstående kommunene Lebesby og Kautokeino skal bli
medlemmer innen 01.01.08.

PERSONALE
Daglig leder Sara Marja Magga sluttet 01.02. Lill Tove Ottesen er ansatt som daglig leder. Vi vil i
løpet av våren 2007 lyse ut stillingen som arkivkonsulent.

UTBYGGING AV DEPOTTJENESTENE Det arbeides med å få til en ferdig utbygging av IKATs depot-
tjenester, til også å omfatte elektronisk arkivmateriale. Vi regner med å ha en ny ansatt, som skal
dekke dette feltet, på plass i løpet av høsten. Etter hvert vil vi også utvide staben ytterligere som
følge av økte inntekter fra ordningen for papirbasert materiale.

PROSJEKTET MINORITETER I OFFENTLIGE ARKIVER IKAT var i 2005 og 2006 en av bidragsyterne til
et prosjekt i regi av LLP kalt Nasjonale minoriteter i offentlige arkiver, kartlegging av kilder relatert
til kvener i Nordreisa og Porsanger. Forprosjektet, som var finansiert av Norsk kulturråd, ble avslut-
tet i 2006, men studien vil fortsette i ytterligere 3 år etter å ha fått støtte fra Norsk Kulturråd, ABM-
utvikling, Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune. Et av formålene med dette arbeidet er å
utvikle teorier og metoder for å analysere minoritetskulturers plass i offentlige arkiv, og kartlegge
mengden av arkivmateriale som kan belyse deres kontakt med det offentlige. Hvordan har makt-
ulikhet manifestert seg i arkivene? Hvordan kan relasjoner mellom arkiv og minoriteter analyseres?
IKAT vil fortsatt være involvert i prosjektet, og det vil bli opprettet et eget nettsted som vil formidle
informasjon om arbeidet.

ORDNING AV ELDRE OG AVSLUTTET ARKIV Ordningsarbeidet går sin gang. Eldre og avsluttet arkiv
fra Sørreisa, Lenvik og Nordreisa står for tur, og vil bli hentet inn til ordning. Arkivkatalogene for
Gávuona/Kåfjord, Målselv, Øverbygd og Alf Kiils samlinger til Nord-Norges historie er nå lagt ut på
våre nettsider.

ARKIVPLANLEGGING Vi har som mål å få startet opp arkivplanarbeid i alle deltakerkommunene i
løpet av det neste året. Dette arbeidsområdet prioriteres høyt, og IKAT vil bidra til at de fleste
kommunene i Troms får en funksjonell arkivplan på plass i løpet av de neste årene.

KURS OG OPPLÆRING Årets kontaktseminar vil bli holdt i Tromsø, 22. - 23. mai. Tema vil blant
annet være periodisering, men vi vil komme inn på flere ulike emner. De regionale felleskursene til
høsten vil ha Arkiv i teknisk sektor som tema. Det vil ellers bli avholdt grunnkurs og temakurs i
kommuner som har bestilt dette. Oversikt over hvilke kurs og opplæringstilbud som kan bestilles
finnes på våre nettsider.

Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø

9293 Tromsø
Tlf: 77 67 69 80

Faks: 77 64 72 01
E-post: interkom@online.no

Hjemmeside:
http://www.ikatroms.no

Ansatte:
Hilde E. Bjørnå (arkivsjef)

Mobil: 90 13 75 35
E-post: hild-elv@online.no

Harald H. Lindbach (arkivar)
Mobil: 91 81 33 15

E-post: haraldli@online.no

Frøydis Antonsen (arkivkonsulent)
Mobil: 91 81 06 49

E-post: froydisa@online.no

Sidsel Marie Gaare Blix (arkivkons.)

Medlemskommuner:
Balsfjord, Bardu, Berg, Bjarkøy,

Dyrøy, Gáivuona/Kåfjord,
Gratangen, Harstad, Ibestad,

Karlsøy, Kvænangen, Lavangen,
Lenvik, Lyngen, Målselv,

Nordreisa, Salangen, Skånland,
Storfjord, Skjervøy, Sørreisa,

Torsken, Tranøy

Postadresse
c/o Porsanger kommune,
Rådhuset, 9712 Lakselv

Kontoradresse
Gamle herredshuset,

Meierivn. 2, 9700 Lakselv
Tlf: 78 46 46 60, Fax: 78 46 47 55

E-post: ikaf@ikaf.no
Hjemmeside: www.ikaf.no

Personale
Lill-Tove Ottesen, daglig leder

Tlf: 78 46 46 60, Mobil: 920 83 006
E-post: lill.tove@ikaf.no

Solgunn Wagelid, arkivkonsulent
Tlf: 78 46 30 60

E-post: solgunn@ikaf.no

Medlemskommuner
Alta, Berlevåg, Båtsfjord

Deanu - Tana
Gamvik, Hasvik

Hammerfest
Kárásjohka - Karasjok

Kvalsund, Loppa
Måsøy, Nordkapp

Porsanger
Sør - Varanger

Unjargga - Nesseby
Vadsø, Vardø
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Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor:
Pb. 363, 1323 Høvik Madlakrossen 24 Magnus Barfotsv. 5 Østre Rosten 102 Nørvevika
Sandviksvn. 36, 1363 Høvik 4042 Hafrsfjord 4633 Kristiansand 7075 Tiller 6008 Ålesund
Tlf.: 67 11 26 00 Tlf.: 51 59 71 40 Tlf.: 38 19 90 96 Tlf.: 72 89 61 40 Tlf.: 70 10 22 90
Fax. 67 11 26 01 Fax. 51 59 71 41 Fax. 38 19 90 97 Fax. 72 89 61 41 Fax. 70 10 22 91

www.constructor.no

NOEN LEVERANSER
SENESTE ÅR:
IKA Rogaland,
Fylkesarkivet i Oppland,
Bergen Byarkiv,
Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane,
IKA Kongsberg,
DORA,
Interkommunalt arkiv i
Møre og Romsdal,
Aust-Agder
Kulturhistoriske Senter,
Statsarkivet i Tromsø,
Nasjonalbiblioteket.

Stort utvalg av skap for
arkivering og oppbevaring.

Compactus®Office, mobile
reoler, med lav høyde og
glass dekorfronter,
tilpasset kontormiljøet.

Compactus®Double Decker,
mobile reoler over to etasjer,
med elektronisk styring/drift.
Systemet som utnytter
høyden.

OFFICElift, Paternoster.
Utnytter takhøyden.
Setter fokus på ergonomi.

Compactus®Archive, mobile reoler. Konstruert for krevende oppgaver.

ARKIVLØSNINGER FOR ALLE FORMÅL
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